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Evnur Taran 
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Sevgili Okuyucularımız, 

“Gezi Direnişi”nin ilk üç günü İstanbul’da idim. İlk 
gün, “Park” haberlerini veren günlük gazetelerde 
gözüme çarpan bir resim vardı; polis’in girdiği ilk 
çadırın içinde bebeğinin altını değiştiren genç bir 
anne.. İçime dert oldu, bu bebecik ne kadar gaz 
yuttu?... Sıçrayan sulardan minicik vücudunda 
yaralar açıldı mı?... Derken, meydanda bulunup, 
Divan Otel’ine bırakılan 5-6 yaşlarında çocukların 
resimleri… Anne-babaları bulunmaya çalışılıyor…   

Yavrular!!! 

Bir diğer yavrular da, “YouTube”de  göze çarpıyor: 
Saçları güneş görmeden büyüyen, minik kız 
çocukları… Gözleri ışıl ışıl.. zıp zıp zıplayıp, neş’e 
içinde bağıra çağıra anlamını bilmedikleri bir şarkıyı 
söylüyorlar: “Çav Bella!.. Çav… Çav… Çavvv!..”  

*** 

Turkish Society of Canada’nın “Gezi Direnişi” ile 
ilgili mesajının ardından, Prof. Dr. Mustafa Koç, 
modern toplumlardaki sosyal dayanışmanın 
önemini, bu dayanışmanın nasıl sağlanacağını ve 
aksi olduğu durumlarda karşılaşılacak güçlükleri 
vurguluyor. 

Emre Yurga’dan bir siir: “Nation of Nowhere..” 

Elvan Eryöner Denizkuşu ile ROM (Royal Ontario 
Museum)’daki “Mesopotamya” sergisini geziyoruz.. 

Prof. Dr. Özay Mehmet, Birleşmiş Milletler’in 
“Good-Mission” rolünün çok yakında biteceğinden, 
50 yıldır süren Kıbrıs probleminin nasıl bir durum 
alacağı üzerine endişelerini yazıyor. 

Çok sevdiğimiz, Süreyya Ağabey’imizi Toronto’da 
tanımayan herhalde çok azdır... Kaybetmenin şoku 
içindeyiz!.. Dr. Esin Akalın, İstanbul’dan yazıyor, 
“Süreyya Öğüt’ün Ardından: Özleme Direniş”… 

Dr. Haluk Özçelik, sağlığımız köşesinde bu ay 

“Herbal – Naturel ve Traditional Tıb”ba değiniyor.  

Mayıs ayı sonunda acı bir kaybımız daha oldu: TSC 
Yönetim kurulu üyesi ve Telve Yayın Grubu’muzdan 
Lale Küstü, annesini kaybetti.. Sevgili arkadaşımız 
Lale’ye ve ailesine Başsağlığı diliyoruz! 

Genç kalemimiz Özgü Topuz, Batı-Doğu 
kavramları üzerindeki görüşlerini yazıyor.. 

Maceracı fotoğrafçımız Deniz Merdanoğulları yine 
yerinde durmamış.. Montreal’den Vancouver’a 
yaptığı 45 günlük yolculuğunda çektiği resimleri ve 
hikayesini okuyoruz..  

Eski sayılarımızda yayınlanan yazılarından 
tanıdığınız Robert Freeman, bu sayıda tekrar 
aramızda; Orta Avrupa’da yaptığı geziyi bizlerle 
paylaşıyor.  

Film yapımcımız Metin Güler, film kritiği yazılarına 
geri döndüğü için mutlu ve bu sayıda iki film’in 
kritiğini yazıyor: “Man of Steel” ve “Mud” filmleri.. 

PhD. Degree’sini tamamlayan “Aile ve Çocuk” 
köşesi yazarımız Dr. Sevda Akıllı’yı kutluyoruz! İki 
aylık aradan sonra tekrar bizim ile ve “Empati ve 
Empati Gelişimi” üzerine yazıyor. 

Geçtiğimiz Mayıs ayı’nda Toronto’da bir “Dünya 
Premiyeri” gerçekleştiren genç Bestecimiz Murat 
Ömür Tuncer’den Nazım Hikmet’in, “Nerden 
geldik.. Nereye Gidiyoruz” şiirinin tamamı.. 

“Kim Bilecek?”.. Aman, Jerry Çopuroğlu’nun 
yazısını atlamayın! Hepimizi ilgilendiriyor.. 

Erkan Sarıoğlu, bu ay Prince Edward Island 
(PEI)’da.. Göz alabildiğince uzanan patates 
tarlalarının yanı sıra pedal çeviriyor.. 

Halifax’tan Fısıltılar: Deniz Gülerman’dan 
romantik bir hikaye.. 

Onur Ulu, Bilim ve Teknik’te bu ay Transformatör’ü 
anlatıyor. 

Gelelim Asumanca Lezzetlere.. Asuman Dinçer’in 
bu ayki tarifi, “Ev Yapımı Tavuk Dönerli Sandviç”.. 
yummy.. yummy!.. 

Dr. İlhami Gökçen, Türk Müziğindeki makamları 
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bize tanıtıyor.. 

Varol Karslıoğlu, “The Fusion is fun to drive!” 
diyor ve bizi Tooronto ve civarında gezdiriyor.. 
Restoranlar mı? Bu sefer eve yakınız… 

Melek Ökten’in bu ay seçtiği şiirlerler Ümit Yaşar 

Oğuzcan ve Aysun Asar’dan, babalar için.. 

Huzurlu bir yaz geçirmeniz dileği ile,  

 

 Home/Ana Sayfa  
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A N N O U N C E M E N T 

Modern Batik Art Workshops  
in Down Town Toronto 

Instructed by master art instructor David Kibuuka  

Venue: 134 Carlton Street, Toronto M5A 2K1 (street park only) 

buzzer# 24  

Beginners Class Beginners Class 

Dates:  Saturday August 24th & Sunday August 25th, 2013 
Time: 9 am - 4 pm (1-hour lunch break) 

Price: $195.00 including all materials 
 

For more information, please contact Eva Lemster at: 

E-mail: eva@modernbatikartworkshops.com 

Tel: 647-347-8263Learn more @ 

www.modernbatikartworkshops.com  Home/Ana Sayfa  
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June 17, 2013  
 
TORONTO – We, as the Turkish Society of Canada, are deeply concerned about the events that have 
been taken place in Turkey since Friday the 31st of May, 2013.  
The events originated in light of a park called “Gezi” situated in Taksim, a dense neighbourhood in 
Istanbul. This park is very symbolic to many Turkish citizens. The neighbourhood in which Gezi Park is 
located is famous for its residents that include very talented writers, intellectuals, and artists. The 
government initiated a revitalization project aimed at gentrifying this neighborhood. Two weeks ago a 
peaceful sit-in was initiated to protest against the project that would see the end of this park. However, 
the current administration of Turkey, through the mandate of its police force, used brutal and excessive 
force against these peaceful and typically young students who were participating in the Gezi Park sit-in. 
The relentless use of excessive force by police, including the beating with batons, use of sound cannons, 
spraying of water cannons, shooting of rubber bullets, and spraying of tear gas and other unknown 
chemicals have resulted in burns to the skin and permanent blindness. Reports have stated that 
thousands are injured and there have been several fatalities. It has also been confirmed that police are 
attacking hospitals and hotels, arresting doctors, and not allowing ambulances to aid those in need, all in 
an effort to thwart the treatment of those that have been injured. These methods used by the current 
administration and police force against protestors are at all levels defiant of any normal democratic 
resolution and are a complete violation of human rights. In light of this, what started as a peaceful sit-in 
has now spread to protests among many other Turkish cities, including Ankara, Antalya, Bursa, and 
Izmir. The protests are now an outcry for democracy, human rights, and freedom from the oppression 
evident in Turkey.  
 
We, as Turkish Canadians living in Canada, are deeply devoted to Turkey and supportive of the nation’s 
interests. We consider the excessive force used by the police against the demonstrators to be 
deplorable. Peaceful public demonstration as a form of protest or means to gain attention from 
government is an accepted practice in all civilized, democratic societies. Should the citizens of a country 
not be respected and heard by the government that governs them regardless of which political party 
they may vote? A democratic government of a modern and civilized nation has a duty to listen to the 
voice of its public and not endeavour to silence them with vicious attacks using brutal and excessive 
force. In Toronto we continue to stand in support as Istanbul and the rest of Turkey resist this brutality. 
Further, we condemn all violations of human rights, and all crimes against those attempting to have 
their voices heard in an un-provoking manner, whether directly inflicted by the Turkish police force or 
indirectly mandated by the current administration of Turkey.  
 
While our hearts are broken by what we have been witnessing, we are also very proud of our educated, 
dedicated, patriotic young individuals protesting in Istanbul and other cities despite suffering great 
atrocities. Indeed, it is the youth who will lead the country into the future. As the founder of the 
Republic of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, said in an address to Turkish youth in 1927:  
 
 Your first duty is to protect and defend forever Turkish Independence and the  
 Turkish Republic. These are your most valuable treasures. In the future, there  
 will be domestic and foreign enemies who will want to deprive you of these  
 treasures. One day if you are obliged to defend Independence and the Republic,  
 you will not think of the circumstances and the adverse conditions in which  
 you will find yourself. In order to begin your duties… the strength that you  
 will need is present in the noble blood that flows in your veins!  

 
Kemal Atatürk  

October 20, 1927  
(From “Address to Turkish Youth”)  

 

A Message from Turkish Society of Canada- Board of Directors 
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Toronto - Queen’s Park’tan İstanbul Gezi Parkı’na Destek  

Fotoğraflar: ©Öktem Küstü 



Home/Ana Sayfa  

Volume 7, Issue 51 Page 7  

1 Temmuz 2013 Pazartesi günü Turkish Society of Canada’nın her yıl düzenlediği ve artık 
gelenekselleşen Kanada günü pikniği, yaz tatilinde olan üyelerimize rağmen yoğun katılımla başarı ile 
gerçekleşti.  
 
 

Fotoğraflar: ©Öktem Küstü 

JULY 1 CANADA DAY 1867JULY 1 CANADA DAY 1867--20132013  

Geleneksel TSC “Canada Day” Pikniği 



Profesör Dr. Mustafa Koç 
Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 
Toronto-Kanada 
mkoc@ryerson.ca 
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DEMOKRASİ SINAVI 

2013 Haziranı Türkiye için olduğu kadar yurt dışında yaşayan Türkler açısından da zor bir ay oldu.  
Kimimiz siyasi tercihlerimize göre daha ilk günden kimin haklı kimin haksız olduğuna karar verdik. Ortada 
kalanlar, ya da daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler daha önceden takip ettikleri televizyon sitelerinden, 
gazetelerden, köşe yazarlarından bilgi almaya çalıştı. Merkez medyanın Taksim haberleri yerine 
penguenlerle ilgili programlar göstermesinden bıkanlar daha önce dikkatlerini çekmeyen marjinal yayın 
organlarına, özellikle de sosyal medyaya yöneldi.  

Medyanın iktidar partilerince kontrol edilmeye çalışılması, sansür,  gazeteci çıkartmaları, hapise atılmalar 
Türkiye için yeni şeyler değil. Bu ayıbın devam etmesi, Orta Doğu ülkelerine demokrasi örneği vermeye 
çalışan bir ülke için kabul edilir bir şey olmasa gerek. Eğer binlerce insan televizyon kanallarının ve 
gazetelerin önüne gelip doğru habercilik yapmadıkları için protesto ediyorsa bu konuda en önce 
medyanın endişe etmesi gerekir. Reporters Without Borders’ın “Türkiye dünyanın en büyük gazeteci 
hapishanesi” demesi, yine onların deyimi ile “kendisini bölgesinde demokrasi modeli olarak gösteren bir 
ülke için üzücü bir paradoks”.  

Modern toplumlarda toplumsal dayanışma, medya gibi, yargı, güvenlik, üniversiteler, sendikalar ve sivil 
toplum örgütleri ve benzeri temel toplumsal kurumların etkin katılımı ve bu kurumlara olan toplumsal 
güveni gerektirir.  

Toplumsal düzen kavramı konusunda çalışmaları ile tanınan sosyolog Emile Durkheim modern toplumda 
toplumsal farklılaşma ve iş bölümü ile tanımlanan organik dayanışmanın önemine değinir. Geleneksel 
toplumda genellikle aynı işleri yapan, ortak hayat tarzı, ortak adet ve inançları olan benzerler arasında 
oluşan ortak bilinç insanları bir arada tutar. Durkheim’a göre modern sanayi toplumlarında gözlenen 
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toplumsal farklılaşma, farklı toplumsal kimlikler, 
sınıflar ve yaşam tarzlarından doğan kompleks 
toplumsal yapı, iş bölümüne dayanan organik 
dayanışmayı gerektirir. Bu evrede toplumsal güç ve 
otorite aile ve dini kurumlardan hukuk ve devlete 
geçer. Birey ve devlet arasındaki güç dengesi ise 
hukukun üstünlüğü ilkesine ve devlet ve hukuk 
kurumlarına olan toplumsal güveni gerektirir.  

Modern toplumda dayanışma için eğitim, sağlık, 
sosyal yardım ve benzeri toplumsal hizmetlerin 
adalet ve eşitlik ilkeleri ile uyum içinde sağlanması, 
yargı, medya, üniversiteler, sendikalar, meslek 
odaları ve sivil toplum kuruluşlarının işlevlerini 
özgürce sürdürebilmeleri gerekir. Bu da 
demokratik, katılımcı, çoğulcu bir yönetim 
gerektirir. Demokrasi sadece seçmenlerin oyları ile 
yöneticilerini belirledikleri  bir sistem ya da 
ulaşılması gereken nihai bir hedef  değildir. 
Demokrasi toplumsal taleplerin açık ve özgürce 
tartışılabildiği, toplumsal katılımı sürekli olarak 
ileriye götürmeyi amaçlayan bir süreç, toplumsal bir 
amaçtır.  Bu ilkeleri hayata geçirmek için çaba 
gösteren ülkelerde bireylerin devlet ve toplumsal 
kurumlara güvenlerinin çok daha fazla olduğunu,  
toplumsal huzur ve dayanışmanın çok daha 
sıkıntısız gerçekleştiğini  gözlüyoruz.  

19uncu ve 20inci yüzyıl deneyimleri bunların 
sağlanamadığı toplumlarda devletin veya iktidardaki 
egemen güçlerin ya da koloni yönetimlerinin sosyal 
düzeni sağlamakta zordan başka bir çözümlerinin 
olmadığını gösteriyor.  

Toplumun devlete, kamu kurumlarına, hukuk 
sistemine, medyaya, polise güvenmediği 
düzenlerde toplumsal dayanışma da zayıflıyor. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, toplumsal barışı 
ve dayanışmayı sağlamakta korku ve güce dayanan 
yöneticiler toplumun genç, dinamik, bilgili, kültürlü 
ve eleştirel kesimlerinin güvenini ve desteğini 
kaybederken, etraflarını iyi niyetlerinden fazla bir 
katkıları olmayan taraftarlar, iyi gün dostları, 
statükocular ve fırsatçılar çeviriyor.  Demokratik 
muhalefeti hayata geçirmekte zorlanan, kendilerini 
kuşatma altında hisseden yöneticiler özeleştiri 
yerine sindirmeyi, susturmayı yeğliyor.  

Geç Osmanlı coğrafyasında kurulan onlarca milli 
devletin örnekleri ortada. Toplumsal dayanışmanın 
çöktüğü, etnik ve siyasi ötekileştirmenin gemi azıya 
aldığı zamanlarda yaşanan acı örnekleri hepimiz 
biliyoruz. Kırılganlığa müsait siyasi, kültürel, etnik, 
dini, sınıfsal fay hatlarımız var. Bunların 
gerilmesinin, kırılmasının etkilerini Yugoslavya’dan 
Irak’a, Suriye’ya kadar gördük, görüyoruz.  

Siyaset doğal olarak kutuplaşmaya yol açar. Ama 
çözüm üretmek ortak doğruları aramayı, kitlelerin 
taleplerini anlamayı, ortak dil, ortak yol bulmayı 
gerektirir.  Birlikte bu ortak dili aramak, daha 
demokratik, daha adil, tüm kurumları ile her bir 
vatandaşını kucaklayan bir cumhuriyet için el ele 
çalışmamız gerek. 

Taksim direnişinden alınacak en önemli derslerden 
biri zorun çözüm olmadığını göstermesi. Ama en 
umut vereni ise şu ana kadar farklı konularda 
talepleri olan, farklı toplumsal kesimlerden gelen 
insanların, ortak bir konuda  dil, din, mezhep, sınıf, 
parti, takım ayırmadan bir arada demokratik 
taleplerini ifade etmesi. Bu çabada iktidar ve 
muhalefet kadar, hepimizin de alması gereken bir 
ders var. 
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DEMOKRASİ SINAVI 
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Emre Yurga 
emreyurga@me.com 
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Nation of Nowhere.. 

 	

To the people from people everywhere  
  
who form diaspora of their own- 
  
They can be young or old, men or women, soldiers or 
  
pacifist, rich or poor. 
  
When you are among them you know you will not be 
  
mocked or resented, because they will not care about your 
  
race, your fate, your sex or your nationality, and they suffer 
  
fools if not gladly, at least sympathetically. They laugh 
  
easily. They are easily grateful. They are never mean. They 
  
are not inhibited by fashion, public opinion or political 
  
correctness. They are exiles in their own communities, 
  
because they are always in a minority,  
  
but they form a mighty nation, if they only knew it. It is the “nation of 
  
nowhere”;  
  
I have come to think that today its national capital is 
  

Gezi Park in Istanbul!  
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Elvan Eryöner Denizkuşu 
elvan_eryoner@hotmail.com 

 

 

Ben düzenlemeye çalıştıkça daha çok karışıyor 
herşey… 

Geldiğimden beri o kurs senin bu kurs benim deli 
dana gibi dolanıyorum… İngilizce öğrenme işi iyi 
gidiyor ama bu sefer Fransızca’yı unutmaya 
başladığımı fark edip, Fransızca kursuna sardım :)) 
Engineering Connection’dan Project Management’a 
sıçradım… O da bitti… Şimdi sıra sınavlarda… PMP 
sınavına girilecek, tam da bu esnada PEO mülakata 
davet etti… Anlayacağınız bu işler çorap söküğü 
misali gidiyor, arada hızlı sökülüyor, arada düğüme 
denk geliyorum biraz duraklıyor… Sökülen ipleri 
düzenli sarmak gerek, bazen onları da 
kaçırıveriyorum elimden… 

E bi taraftan bu işler, bi taraftan memleket halleri… 
Bedenimiz burada… Kalbimiz memlekette… 
Aklımızın yarısı orda yarısı burda… Ne zor işmiş 
kardeşim göçmen olmak… Rahmetli dedemi 
anıyorum arada… O da 40’larında mecburen göç 
etmiş anayurda… Keşke bileydim bir gün göçmen 
olacağımı da daha çok dinleseydim hatıralarını; 
öğrenseydim göçmenliğin duygularını… Belki 
boğazımda bir düğümle dolaşmak zorunda 
kalmazdım o zaman… 

Amaaann… Biraz kafa dağıtalım…  

Yeter bu dile taktığım, ne zamandır Türkçe kitap 
okuduğum yok… 

Eehhh yeter… 

İsyankârım bu aralar çok… Türkçe okuycam… Geçen 
seneden beri başucumda bekleyen Ece 
Temelkuran’ın kitabı var… Ruh halime de uygun: 
“Biz burada devrim yapıyoruz Sinyorita!” 

ROM’da Mezopotamya sergisi var gidelim miiiii? 

Üç hatun buluşuyoruz… Üçümüz de ayrı 
hikâyeleriz… Belki bir gün de hayatımdaki kadınları 

yazmalıyım :)) Önce renklerine göre ayırmam 
lazım… Neyse birimiz sarı, birimiz oranj, ben adım 
gereği rengârenk fakat o gün için ve Mezopotamya 
anısına yeşilim…  

ROM gişelerine neşe katarak biletlerimizi alıyoruz ve 
saçları peruk gibi gözüküp de gerçek olan görevliye 
gösterdikten sonra giriyoruz müzeye… Benim ilk 
ROM deneyimim… Kocaman dinazor iskeletine 
bakakalıyorum… Kafası ne kadar da küçükmüş 
derken bakıyorum bizimkiler cafe’yi arıyorlar… 
Açıııızz… Üst kat alt kat derken sonunda buluyoruz 
yolu… Merdivenin başında yazıyor: cafe’ye 27 
basamak :)) Sayıyoruz inerken… Tam da 27 
basamak vallahiii… Yemekleri al, sohbete dal derken 
vakit geçiyor… E hadi kızlar Mezopotamia bizi 
bekler… Bir süre de Mezopotamia bölümünü 
aramakla vakit harcıyoruz, çünkü gördüğümüz her 
şey ilgimizi çekiyor, çekmekle kalmayıp bi de 
dağıtıyor… Allahtan arada birimizin aklı başına 
geliyor da diğerlerini çekiştiriyor… Sonunda 
Mezopotamya’dayız…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergi Sümer’lilerle başlıyor, Asur’lularla devam 
ediyor ve Babil ile bitiyor. Tabii ki fotoğraf çekmek 
yasak ama ben dedim isyankârım bu aralar diye 
ya… Dayanamayıp flaşsız 1-2 poz çekiyorum… Çok 
isteyip de çekemediklerim de var…  

Sümer bölümünde unutamadığım parça “Standing 
Statue of Gueda” mesela. Nedense o kadar parçanın 
içinde aklımda o kalmış işte… Bi de yazıyı 
buldukları için müteşekkiriz kendilerine… Sonra 

AKLIM KARIŞIK, KALBİM KIRIK… The Red Weed 



 
Volume 7, Issue 51 Page 12 

Home/Ana Sayfa  

Asur’lulara geçiyoruz… İngilizce’si aklımı 
karıştırıyor… Assyria… Assyrian da Süryani demek 
de mi? Olabilir mi? Neden olmasın? Belki de zaten 
öyle… Neyse orada da ilk karşıma çıkan 
Ashurnadirpal II’nin röliyefi ve kutsal ağaç… Bir tek 
ağaç… Hayat ağacı… Ağaç hep kutsal oldu bizim 
için… Kökleri köklerimizi, geçmişimizi hatırlattı; 
dalları, filizleri geleceğimizi… Ve işte Gılgamış 
Destanı’ndan bir bölüm… Acaba bu Nuh Tufanı’nın 
anlatıldığı bölüm mü? Hani 3 kutsal kitapla aynı 
olan… Belki de… İlmiye Çığ’la gezebilseydik keşke 
bu sergiyi diye aklımdan geçmiyor değil hani :)  
Üçümüz de ayrı noktalara takılıp kalmışız 
bakıyorum da… Ben gizlice bir fotoğraf 
çekiveriyorum… Vallahi pardon ama bunu yapmak 
zorundaydım…  Biz scuba yapıcaz diye bi sürü 
uğraşalım; abiler tulumla halletmişler işi :))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babil’in girişinde Hammurabi Kanunları var… Bunu 
da çekmem lazıııııımmmm… Ahh… Tarih hocam… 
Ahh Ayten Hocam… Senin de kulakların çınlasın 
çılgın kadın :)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babil’in asma bahçeleri… Biz günümüzde yeşil bina 
yapıcaz, LEED sertifikası alıcaz diye uğraşıp 
duralım, sanki çok yeni bişey keşfediyomuş gibi 
yeşil çatı yapalım… Ooohoooo…  

Sergiden daha ilginç olan ne biliyor musunuz? 
Serginin tanıtımı… “Bugünkü dünyamızı 
şekillendiren Mezopotamya”… Buluşlar; Şehircilik…  
Medeniyetin beşiği… 

İşte tam da benim kafama takılan soru: 
Gençlerimizin belleğinde hiç mi izi kalmamış bütün 
bunların da bugün medeniyetten bu kadar uzağız? 

Benim aklım karışık, kalbim kırık…  

EED 

 

 

 

 

http://Theredboots.blogspot.ca  
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It has occupied a prominent place in global 
headlines for over half a century: It erupted into 
violence in Bloody Xmas in December 1963; it 
brought Greece and Turkey to a near-war in 
summer 1974 and it has blocked Turkey’s accession 
to the EU since 2004.  

But now the Cyprus Problem…a question of 
reunifying the divided island on some kind of 
sovereignty sharing between the Turkish and Greek 
Cypriots…is finally drawing to a close: It is ending 
in stalemate. The UN is at the verge of walking 
away from its good-mission role, and the two ethnic 
communities on the island are going their own way.  

The Greek South is bankrupt, the smallest economy 
in the 17-nation Euro zone, and a victim of its own 
mismanagement. It does not want to negotiate a 
settlement of the CyProb. The Turkish North, 
embroiled in its own political mess and early 
elections, is not in the mood for a Land-for-
Sovereignty deal…or any other formula for 
settlement.  

The three Guarantor countries have their own 
problems as well. Turkey is now in turmoil over the 
confrontation between Secularism and Authoritarian 
rule. Greece is reeling from a deep recession 
following its financial ruin.  Britain, happy to hang 
on to the military bases in Akrotiri and Dikelya, is 
watching from the sidelines.  

As for the USA…well, let’s just say, it prefers the 
current stalemate to taking sides in the conflict and 
alienating either the Turks or the Greeks. Best to 
play cat-and-mouse:  or simply sit on the wall in 
the middle and watch.  

Meanwhile, the island’s territorial sea, especially in 
the south extending towards Egypt and Israel, 
contains a huge reserve of hydrocarbons. An US-
Israeli consortium led by the Noble Corp, is 
engaged with the GC authorities in developing this 
wealth for an energy-hungry world.  

The question is how to deliver the Cypriot natural 
gas to markets in Europe and the West?  The 

natural, economic route would be through Turkish 
pipelines. The alternatives are dreadfully costly. A 
LNG plant would require an investment of $15-20 
bn. Likewise, an undersea pipeline to Greece would 
cost even more. Turkish pipelines would be just one
-third the price-tag.  

However, the GCs are emotional and fanatical: 
They would rather commit an economic suicide than 
cooperate with Turkey and the Turks. How the 
hydrocarbon/territorial sea dispute will evolve, only 
time will tell.  

And, of course, the Europeans have their own 
dubious agenda with Turkey. Sartkozy is gone, but 
Ms. Merkel is facing a general election. Being anti-
Turkey is a vote-getter in such countries as 
Germany, Austria and France.  

With EU-Ankara relations on the rocks, there is no 
more incentive [as in 2004 when AKP government 
was eagerly seeking accession into the EU Club] to 
give on Cyprus.  Turkish Cypriots are only too 
happy to stay AS IS, i.e. in an effective integration 
with Turkey. GCs have their own hands full with the 
Euro crisis.  

And the UN is simply exhausted: The UN Secretary 
General Ban K Moon, unwilling to risk his reputation 
[ such as it is], refuses to take risks on CyProb, to 
be rebuffed and go the same way as the former SG 
Kofi Annan and half a dozen other SGs who tried 
and failed on Cyprus.   

The basic truth is this: The vast majority of 
islanders, both in the North and South, do not want 
a settlement. The TCs are happy with what they 
have, as are the GCs. Only dispossessed property 
owners….those in the South with houses and land 
left in the North, and TCs with immovable assets in 
the South are keen on a political deal…but they are 
a small minority.  

So, CyProb remains as a classic case of an 
impasse…getting nowhere…and falling off 
everyone’s agenda.  

As the then Prime Minister Ecevit had declared: 
“The Cyprus Problem was solved in 1974.” That was 
when the Green Line became island-wide with a 
Turkish North and Greek South! In time, this border 
will be legal…maybe with some minor border 
adjustment. But that time is far away in future! 
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Geçtiğimiz haftalarda yitirdiğimiz sevgili Süreyya 
Öğüt’ün ardından Evnur bana TELVE için bir yazı 
yazmamı isteyen mesajını gönderdiğinde, Taksim 
Dayanışması ile ilgili bir haber portalı 
okumaktaydım: “Bizi biz yapan bütün değer ve 
renklerimizle… direnme gücü, kararlılık ve inanılmaz 
bir yaratıcılıkla, yaşamın olduğu her alanda… bir 
aradayız” diyen bir açıklama ve 
herkesin ellerinde karanfillerle 
Taksim’e gelmesi için yapılan bir 
dayanışma… bir barış çağırısı.  

Bizi biz yapan ‘değerler’, 
‘direnme gücü’, ‘kararlılık’ ve 
‘yaratıcılık’ sözcükleri yurtdışında 
yaşayan ve yaşamış olan Türkler 
ile ne kadar da özdeşleşmiş 
kavramlar diye düşündüm 
birden. Ana vatana karşı hiç 
dinmeyen özleme karşı yıllarca 
direnmeyi bilmişiz. Öz 
değerlerimizi kaybetmeme 
kararlılığımıza ise yaratıcılığımız 
ışık tutmuş hep.  

Süreyya, Toronto’da ebedi uykusuna yattıktan 
sonra aniden ortak bir irade ile oluşan ve özgürlük 
adına son günlerde Türkiye’den tüm dünyaya 
yayılan dayanışma türkülerinden habersiz şimdi.  
Ancak yurtdışında vatana karşı duyulan o 
dayanılmaz özleme karşı direnmelerin ve 
dayanışmanın liderlerinden biriydi kendisi. Süreyya, 
Türk gelenek ve kültürünün Kanada kültür mozayık 
yapısı içinde saygın bir yeri olması için 
direnenlerdendi.  

North York Türk Okulu’na çocuklarını götürerek 
direndi vatan özlemine karşı.  Onları 23 Nisan 
gösterilerine şiirle, şarkıyla, dansla katarak direndi.  
Kızı Şule ve oğlu Engin çoşku içinde Türkiye’nin 
çeşitli yörelerini yansıtan folklor gösterilerini 
yaparken, kültür dayanışması adına onları gururla 
izleyip ve dostlarına izleterek direndi. Metro Toronto 
Karavan’larına katılan Istanbul Pavyonu’nun,  North 
York ve Toronto Belediye’leri sahnelerinin, North 
Fairview Mall Tiyatrosu duvarlarının bir dili olsa da 
bu özlem adına yapılan direniş ve dayanışmaları bir 

bir anlatsalar diyesi geliyor insanın şimdi.  

Toronto’da sahneden de bu kararlığını yürüttü hep 
sevgili Süreyya Öğüt! Baba kimliğinin dışında 
topluma verdiği destek ve gösterdiği dayanışmanın 
yanı sıra, oyuncu kimliği ile de sahnelerin sevilen 
bir ismi olduğunu kanıtladı vatana özlem 
direnişinde. “Buzlar Çözülmeden”in Deli Çavuş’uydu 
o… “Duvarların Ötesi”nde sahnedeki mahkum… 
“Yedi Kocalı Hürmüz”ün sahnedeki yedi kocasından 
biri…  

1970’li yıllarda Toronto’da Türk Kültür ve Folklor 
Derneği şemsiyesi altında bir Türk tiyatrosu kuran 

rahmetli Vladimir Lekosky’nin 
tiyatrodan söz ederken 
“başlangıçları mitolojinin sisleri 
içinde gizli” demesi gibi, Süreyya 
Öğüt’ün o güleç yüzü de 
Toronto’daki sahnelerin sisleri 
arasından parlıyor benim 
belleğimde şu an…“Cengiz Han’ın 
Bisikleti”, “Fehim Paşa Konağı”, 
“Kanlı Nigar”, “Beyoğlu Beyoğlu” 
ve “Yasaklar” sıra sıra 
canlanırken anılarda...  

Istanbul’dan bu satırları yazarken 
elim ile olamaz ama gönlüm ile 
bir demet kırmızı karanfil 
bırakmak istiyorum Süreyya’nın 

Pickering’deki kabristanına… Pape Camii için yaptığı 
çalışmaları ve o camiden son yolculuğuna 
uğurladığımız eş dost için her zaman candan 
koşturmalarını da hiç unutmadan...  

Toronto’nun değerli Süreyya Ağabey’i için bu yazıyı 
benden istediği için Evnur’a teşekkür ediyorum. Bu 
vesile ile başta Toronto‘da vatana duyulan özleme 
direniş eylemlerini sahne yolu ile başlatan yaratıcı 
dostumuz Vladimir Lekosky ve sevgili eşi Zlatka 
olmak üzere kaybettiğimiz tüm dostlara da selam 
olsun diyorum!  

Mekanları Cennet Olsun!  

Esin Akalın 
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SÜREYYA ÖĞÜT’ÜN ARDINDAN: ÖZLEME DİRENİŞ  



1980 yılında eşi Oğuz ve çocukları Derya ve Kaan 
ile İstanbul'dan Toronto'ya yerleşen Esin Akalın, 
1988 yılında York Üniversitesi, Glendon College'dan 
(İngiliz Dili ve Edebiyatı/Tiyatro) mezun olmuştur. 
Toronto Üniversitesi'nde aynı alanda Master 
derecesini tamamladıktan sonra, yine aynı 
üniversiteden (Graduate Centre for Drama Studies) 
doktorasını almıştır.  

Tez konusu 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa sahneleri 
için Osmanlılar hakkında yazılmış olan oyunlar 
hakkındadır. 1988 yılında Türk Kültür ve Folklor 
Derneği şemsiyesi altında kurmuş olduğu Kanada 
Türk Gençlik Tiyatrosu için Toronto'da on yıl süre ile 
haftalık tiyatro atelyeleri yönetmiştir.  Toronto'da 
bu tiyatro gurubu için "Gitmek mi Zor Kalmak mı?", 

"Büyülü Bank", "Lady Montagu İle Lale 
Bahçelerinde" ve "Sarayda Evcilik Oyunu" adlı 
oyunları yazıp sahnelemiştir. Halen Istanbul Kültür 
Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Ortaçağ Tiyatrosu, Rönesans ve 
Shakespeare Tiyatrosu, Restorasyon Dönemi 
Tiyatrosu, İrlanda Tiyatrosu, Modern ve Çağdaş 
Tiyatro derslerinin yanısıra Mitoloji ve Amerikan 
Edebiyatı dersleri de vermektedir.  
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+1000 Turkish Canadians visit Telve’s site every month after it goes 
online.  

www.turkishcanada.org is the most visited Turkish Community website 

Attract the community’s attention with your advertisement.  

 

Telve’s monthly advertisement rates: 

Full page: $50 

Half page: $25 

    1/4 page:  $12.50 

Business Card, 1/8 page: $7.50 
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Dr. Haluk Özçelik  
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Hepinize Merhaba.. tam yaz mevsimini getirmesek 
de birazcık ısınmış kabul edebiliriz havaları artık. 
Öncelikle bir uyarı yapmış olayım: Güneş 
yanıklarına (UV indeksinin de genellikle hayli 
yüksek olduğuna dair yayınlar yapılıyor), böcek, 
sinek sokmalarına, çiçek tozu ve çayır, çimen 
allerjilerine karşı pratik, hızlı çözümler üretmek için 
evde hazır bir şeyler bulunduruyor musunuz? 

Antihistaminikli bir jel, Benadryl, Faktör 30 ve  üstü 
korumalı bir güneşten korunma sıvısı, biraz C 
vitamini elinizin altında olursa bu sorunlar ortaya 
çıkar çıkmaz hemencecik bunları devreye 
sokabilirsiniz.  

Şimdi de geçen sene renkli sayfalarında 
gezindiğimiz, çarşıda pazarda ve sanal alemde boy 
gösteren sağlık konularına adanmış dergi ve 
bültenler bu sezon insanlığın hangi sağlık 
sorunlarıyla savaşıyorlar bir bakalım.   

Bu doğacı, bitkici arkadaşlarımız artık ufak tefek 
sıkıntılarımızla ilgili ürünler sunmanın ötesine 
geçmişler.  Görüyorum ki çağdaş hekimliğin en 
temel konularına da el atmışlar ve o alanlarda da 
kafalarına göre tedavi seçeneklerini pazarlıyorlar.  

İşte en ilgi çekici olanlardan biri: Sağlıklı yaşam 
dergilerinden birinin bir köşesinde diabet’i (şeker 
hastalığı) sessiz sedasız akupunkturla 
iyileştiriveriyorlar! Bir ay içinde hastaların üçte 
ikisinde kan şekeri düzeyleri normale iniyor, 
belirtiler yok oluveriyor. Düşününüz, Sadece 
akupunktur tedavisi ile.. Ayrıca bu kardeşimiz 
ilanına şunu eklemeyi de ihmal etmiyor: şeker 
hastalarına yönelik yüzden fazla hazır reçetesi 
varmış. Tabii seans ücretini de siz soruverirsiniz 
artık..  

Ben şunu soruyorum: Bu bulgular acaba 
uluslararası geçerliliği olan hangi tıp dergisinde 
yayınlanmış? Diabet ve sonuçlarının tedavisi bu 

kadar basitse neden her yıl dünya çapında 
onmilyarlarca dolar bu çok yaygın sağlık sorununun 
tedavisi için harcanıyor acaba? Deli mi bu insanlar? 

Gelelim bir diğer harika yönteme: Yine renkli 
resimler arasında pek fiyakalı bir aletin tanıtımı 
göze çarpıyor: “dijital nabız dalgasi irdeleyicisi”. 
Efendim, yazılanlara bakılırsa cihazın parmağa 
takılan bir algılayıcısı var. Onun sayesinde nabzın 
dakikada atım sayısı, kan akımı ve kalp atışlarımız 
ile ilgili bazı ölçümler yapılabiliyor. Buraya kadar 
güzel.. Ancak bununla kalmıyor. Damar sertliği, 
damarların esnek olup olmaması, damarların kaç 
yaşlarında olduğu, kalbin genel durumu da cihaz 
tarafından söyleniveriyor bize. Evet yanlış 
okumadınız, her şey bir parmak dokunuşu ile! Peki 
ya güvenilirlik? Sonuçların geçerliliği? Onları pek 
soran yok galiba. Bir de olumsuz veriler çıkarsa 
gerçek bir kalp hekimine ulaşana kadar kişinin 
yaşayacağı üzüntü ve endişeler? Modern tıbbi 
yöntemlerin suyu mu çıktı? Bilemiyorum, yine de bu 
cihazdan ekmek yiyen kardeşlerimizi fazla 
üzmeyelim.  

Gelelim şu “yağların yakılması” sorununa... Değerli 
okurlar, bildiğiniz gibi Kuzey Amerika’da çok 
gelişmiş bir zayıflama endüstrisi faaliyette. Fazla 
kilolarımızın tek sorumlusu olarak görülen vücut 
yağlarımızı yakmayı kafalarına koymuşlar. Onları 
vazgeçirmek zor. Ancak tabii ki bunu nasıl 
yapacaklar? Kibritle mi? Çakmakla mı? Hayır, çok 
daha basit bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar: Ağaç 
çileği ile. Efendim, bir çeşit çileğin içinde bulunan 
özel bir keton maddesi, insan hücrelerinde yaşam 
için gerekli enerjinin karbonhidratlar tarafından 
değil de yağ asitlerinden elde edilmesini sağlıyor, 
bu nedenle de yağ hücrelerinin içeriğindeki yağlar 
cayır cayır yanıyormuş ve insanlar hızla 
zayıflıyorlarmış.  

Oldukça karmaşık süreçlerle karaciğer ve yağ 
dokusu arasında kan dolaşımımızla taşınmakta olan 
çok çeşitli yağ maddeleri, işlevleri ancak kısmen 
aydınlatılabilmiş bileşiklerdir. Bunların metabolize 
edilerek enerji ve başka maddelere dönüşümünün 
tek bir çeşit meyve tarafından 
yönlendirilebileceğinin varsayılması büyük 
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tartışmalara yol açacağa benziyor. 

Gördüğünüz gibi şeker hastalığını iyileştirdik, birçok 
kalp sorununu teşhis ettik, kilo verdirdik. Daha ne 
istiyorsunuz arkadaşlar? Detoks mu? Gerçekten o 
konuda da büyük ilerlemeler var. Hatırlayacak 
olursak dergi ve internet sağlıkçısı kardeşlerimiz 
vücudumuzu zehirlerden arındırmak için damardan 
sıvılar veriyorlar, bir de kalın bağırsakları sıvılarla 
dolduruyorlardı. Öğrendiğime göre iç temizliği 
küçük haplarla da (elbette doğal ve bitkisel) 
yapılabiliyormuş artık. Ne kadar kolay değil mi? 
Karaciğerimizin günde yirmidört saat aralıksız 
çalışarak zor başardığı madde dönüşümlerini bir tek 

hapla kökünden çözümleyebilmek. 

Söylenecek tek bir söz var: Haydi bakalım kolay 
gelsin! Gelecek sayıda tıpta yeni ufuklara yelken 
açabilmek umuduyla, 

Sağlıcakla kalın.      

Dr. Haluk Özçelik      

 

 

 
Volume 7, Issue 51 Page 17 

Sağlığımız   HERBAL, NATURAL, TRADITIONAL.. PARALAR CEPTE! 

Home/Ana Sayfa  

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI 

Home/Ana Sayfa  

 

TSC Yönetim Kurulu ve Telve Yayın Kurulu'nda üstlendiği görevler ve çalışmalarımıza yaptığı olağanüstü 
katkılarıyla hepimizin sevgisini ve takdirini kazanan sevgili arkadaşımız Lale Küstü'nün annesi Sn. Ayten 
Şentürk 28 Mayıs 2013 tarihinde elim bir hastalık sonucu aramızdan ayrılmıştır. Sevgili Lale'ye, eşi 
Öktem'e ve tüm aile mensuplarına başsağlığı diler, geride kalanlara sabırlar temenni ederiz. 

 

TSC Yönetim Kurulu ve Telve Yayın Kurulu 



Özgü Topuz 
ozgu.topuz@gmail.com 

 

 

Dünya’ya gözlerimi açtığım İstanbul şehri ile son 
yedi senemi geçirdiğim Toronto şehirlerinin coğrafi 
konumlarından dolayı doğu ve batı olarak pusula 
yönleri adı altında sınıflandırılması hep ilgimi 
çekmiştir. Dünyanın yuvarlak olmasına rağmen 
doğuyu doğu yapanın yön ile alakası olmadığı fakat, 
doğunun batıdan farklı oluşu kişisel bir merak 
konusudur. Bu iki uç noktanın en yakın zamandaki 
niteliklerini geçtiğimiz ayı adadığımız Babil tanrısı 
Tammuz ile aynı aya ismini veren İmparator Sezar 
olarak gösterebiliriz. 
 
Dünyanın kendi ekseninde etrafında dönerken 
batıdan doğuya dönmesi bir tesadüf değildir. Batı, 
tarih boyunca doğuyu yakalamak için uğraş 
göstermiştir. Şimdi de olduğu gibi batı kendini her 
zaman doğudan üstün görmüştür. Bunun en iyi 
örnekleri her hangi bir tarih kitabında kendilerini 
gösterir. Doğunun zenginliğine ortak olmak 
isteyenler zamanında porselen, baharat ve ipek gibi 
basit maddeler üzerinden kurdukları ekonomik 
düzeni simdi petrol üzerinden yürütmeleri dikkat 
çekici doğrusu. Fazla detaya girmeden belirtmeliyim 
ki, iki yön arası başlatılan ticaret ve sonrasında 
oluşan evrensel ekonomi cüzdanınızda bulunan 
kredi kartı ile özetlenebilir. 
 
Doğunun elinden alınan bir mücevheri daha 
öğretileridir. Maalesef ki yaşadığımız ekonomik 
düzenle oluşturulan eğitim sistemine bakılır ise, 
batılı okullarda eğitim görmek evrensel hiyerarşide 
sizi daha üste taşır. Zaten durum bahsettiğim gibi 

olmasaydı şu an bunca kilometre uzakta yaşıyor 
olmazdık. Ben şahsen o mesafenin gittikçe 
kısaldığını gözlemlemiş durumdayım. Son yedi sene 
içinde değiştirdiğimiz her evin birbirinden daha 
doğuda oluşu beni tatmin edecek kadar ki sanki bir 
mıknatıs beni doğuya doğru çekiyor. Fakat aynı 
bağlamda okula gitmek için batı trenine binip, doğu 
treni ile evime dönüyorum. 

Home/Ana Sayfa  

 
Volume 7, Issue 51 Page 18 

Temmuz ve Doğu 



Deniz Merdanoğulları 
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It is 4th of July.. 
 
I'm sitting in the bamboo infested backyard of a 
punk house in East Vancouver. So why is this even 
relevant?  

I've seen many paradises in the last couple of 
months. There were hells too.  

It took me forty-five days. Through twenty States, 
thirteen thousand kilometres on the road to get 
from Montreal to Vancouver. 

 

 

 

 

 

There are shorter routes. I took the long one. As 
out of the way as possible. Just so that i can tell 
what Louisiana smells like and how the sun just 
refuses to set in the Texas desert.  

Twentynine of these days were spent sleeping 
outside, on my back, in a tent, in coves, beaches, 
mountains, deserts. 

When I wasn't busy trying to stay alive amongst 
the rattle snakes, mountain lions, bears, heat in the 
triple digits, bugs in octuple, I mostly worried about  

 

 

 

 

 

 

an evening camp fire for warmth, a simple meal to 
feed my company and I, and when really relaxed, 
the incredible sunsets I have witnessed. each one 
better than the other. 

"I would be very happy if I woke up alive tomorrow 
morning" I told my girlfriend a couple of times. Not  

 

 

 

 

 

 

exactly the words a city girl wants to hear on the 
side of a mountain. 

We woke up with a twist in our spine yet smiling 
every morning.  

Couple of these nights were in motels, RV 
campgrounds, parking lots… real shit holes. The 
fear for my safety was completely fuelled by the 
shit movies I've seen.  

On the other hand the mexican oil workers of 
Sonora, TX, who were two knuckles deep into their 
noses outside of our room, were nice enough. 
Mostly just missing their families.  

Old and new friends opened up their doors at times. 
With a couch, a room, a view. They shared their 
time. Busy with work, dying to get out. Vicariously 
living through our tire marks on their driveways. 
We were an excuse to try out new restaurants 
or revisit the old faithful.  
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I told them "Join me. With your wisdom and 
suggestions. Point my car in the right direction.  

 

 

 

 

 

Tell me where to go." I'll look at things you once 
have and tell you about my experience. Much like 
reading the same books and talking about them. 

 

 

I met Enduron while watching an incredible sunset 
on the hills of Rodeo Cove in San Francisco. There I 
was, contemplating if I can camp out amongst the 
World War II Barracks and Battery that once 
housed a 16" Caliber gun. Our intense interaction 
took no longer than fifteen minutes. During this, I 
received turn by turn directions to desolate 
beaches, hot springs overlooking inhabited valleys. 
Himself was on his way to Oregon. Where he would 
try to make it to some hot springs by 3:00am. His 
excitement for life was the fuel I had needed 
10000kms into my journey. We shared a joint as 
the sun hissed its way into the cold Pacific. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you America for adopting me for 45 days. 
Thank you to your farmer who grew cherries,  

 

 

 

 

peaches, strawberries. Thank you for 10 for a buck 
Avocados. Thank you for your crazy weather that 
constantly tries to kill you, while the world thinks 
America has it all figured out. 

 

 

 

 

 

Thank you for your incredibly diverse cities of the 
east-south and the west. Thank you for John 
Denver, Paul Simon, Johnny Cash.   
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Robert Freeman 
rfreeman_cosmo@yahoo.com 
 

When considering a trip to Europe, most 
North Americans opt for the ‘musts’ – 

Paris, Amsterdam, Rome and Venice, among 
others. Central Europe, encompassing, in this 
article,  Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland 
and Hungary, is often considered as ‘interesting,’ 
but, sadly, overlooked. 

In late April and early May I ventured to this part of 
the world and was amazed by the diversity of 
sights, history, landscapes and cuisine – all within 
manageable distances of each other.  

Vienna, long considered as one of the world’s most 
livable cities, impressed me with its ample green 
spaces, the ease of public transit – if there isn’t a 
metro station near you, there is a tramway – and 
its human scale with nary a high rise except on the 
outskirts. The city brims with art galleries and 
museums and palaces, such as the Schoenbrunn 
and Belvedere, surrounded by colourful gardens, 
forest walkways and fountains.  

 

 

 

 

 

 

For these and other reasons, Vienna deserves at 
least a week. A side trip to Bratislava, in Slovakia, 
an hour by train – is worth a visit for the castle and 
old town, although, sadly, much of the old town 
was destroyed to make way for a roadway leading 
from the bridge over the Danube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The small town of Cesky Krumlov welcomed us to 
the Czech Republic. A town of 14,000, revived from 
the neglect of the Communist era, Cesky Krumlov 
features cobblestone streets, quiet gardens, 
colourful dwellings, quirky street artwork and 
riverside cafes. An enormous castle looms over the 
town and the river snakes horseshoe-like through 
the town. Spend at least one night here – a day 
visit scooting here and there – doesn’t do it justice. 
At night, the castle casts its shimmering lights on 
the river that runs under a wooden foot bridge.  

 

 

 

 

 

 

 

Prague is one of those ‘must’ Central European 
cities that I last visited in 1997. Its marketing 
campaign has been so successful that tourists now 
clog the central squares and main streets, including 
the famed Charles Bridge. Take a free walking tour 
– the guides work for tips – and hear about 
Prague’s rich history and the often violent Hussite 
revolt that predated the Protestant Reformation and 
you will soon know why Prague lies not only in the 
heart of Central Europe, but all of Europe. If the 
tourist hordes become too much, a side trip to 
Kutna Hora, with its famed ‘bone church’ is only an 
hour east by train.  
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Krakow, in southeast Poland is soaked with an often 
tragic history.  Like most medieval European cities, 
the Royal Wawel Castle protected the city over the 
centuries from marauders and offers a stunning 
view of the Vistula River. Krakow is quiet, clean and 
its tramways hum with efficiency. The main square 
is lined with a church tower on one side and the 
jewelry market on the other. Every hour, on the 
hour, a trumpeter marks the hour with a brief 
interlude whose final note is cut short mid-breath, a 
nod to his medieval forerunner whose note ended 
abruptly when a Mongol arrow pierced his throat.  

We visited the Schindler Museum and factory and 
wandered through an extensive exhibit depicting 
city life left before and during World War II – an 
intense experience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaving Poland we entered northern Slovakia and 
its High Tatras, one of the highest mountain ranges 
in Europe. Dotted by ski resorts, in the off season, 
the High Tatras offer extensive hiking trails 
bordered by wide waterfalls. At the summit, clouds 
drift in an out of the dramatic peaks. Stay a while 
and grab a coffee in the mountaintop café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Our last stop was Budapest. Although I spent only a 
day on whirlwind tour, this is a place that I want to 
revisit. The views of the city, including the massive 
Hungarian Parliament, from the Buda (hill) side are 
legendary and the city’s nightlife and café culture 
thrive into the morning hours. Take an evening 
cruise on the Danube and see the same sights from 
the water.  

All the places described above offer great, hearty 
food without breaking the budget and the local 
brews are amazing.  Be prepared to change 
currencies – the crown in Czech, the Zloty in Poland 
and Florins in Hungary – in each country, your 
dollar will go far. 
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Bob Freeman was born in Mississauga and was 
raised in Streetsville where he played hockey, 
soccer, football, lacrosse and track and field. He 
attended the University of Toronto and Sheridan 
College. He has worked in the private and non-
profit sectors and currently is a Program Advisor 
with the provincial government.  

Bob caught the travel bug in his early 20’s when he 
visited distant relatives in Scotland. He has since 
visited approximately 30 countries in Europe, Asia 
and the Middle East. He doesn’t have a ‘favorite’ 
country, but counts Turkey, Spain, China and Cuba 
as among his favorites. Bob says of his travels: 
“Traveling to far-off places and experiencing local 
food, cultures, history and meeting people is the 

best form of education that I can think of.” He 
adds: “I like feeling a little uncomfortable when I 
travel. It’s the best way to learn and the memories 
stay with you.”  

He is eyeing an Amazon River adventure in Peru for 
his next trip. When he is not traveling, Bob enjoys 
hiking on the Bruce Trail and playing tennis.  

This is Bob’s third contribution to Telve. He wrote 
about his travels to Turkey in January 2011 and 
China in June 2011.   

Bob lives in Toronto. 
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Mayıs sayımızda 10 ve 11.ci sayfalardaki küçük yazarlarımız Aslı Aytürk ve Ayşenur Yıldız’ın yazıları ve 
resimleri birbirine karışmış. Kendilerinden özür dileyip, resimlerini tekrar yayınlıyoruz:  

Aslı Aytürk—7. sınıf Ayşenur Yıldız—4. sınıf 
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After a few months of non-movie related articles, 
I'm happy to be back with another movie review. In 
fact, I want to talk about two movies. Two very 
different movies. "Man of Steel", a blockbuster, 
which is sure to make millions upon millions. And 
"Mud", an Indie gem, which won't be seen by many 
but for me is the best movie so far of 2013. I 
wanted to talk about these two, because they 
represent the two opposite sides of the filmmaking 
business these days and sadly the side that needs 
to win is losing.  
 
I'm a comic book fan myself and have a nostalgic 
love of the Superman movies of my childhood. 
Hence, I was really looking forward to seeing the 
newest version of Superman on the big screen. As 
usual, Krypton is dying. Baby Kal-El (Superman) is 
sent to Earth by his father as the last hope of his 
species. A military man, General Zod rebels against 
the rulers of Krypton and is sent to a space-bound 
prison. Kal-El (now Clark Kent on Earth) grows up 
hiding his true identity. General Zod comes to Earth 
years later to claim him and turn Earth into the 
New Krypton as well as killing all the humans in the 
process. Clark becomes Superman and saves the 
day after some really awesome fighting sequences. 
When I came out of the theatre, I felt entertained, 
yet realized that I wouldn't really bother to see it 
again. The effects, the fights were nothing like we 
had ever seen in any Superman film before. Yet it 
lacked the heart of the previous versions. The 
characters were quite one dimensional, the Lois and 
Clark relationship felt forced, and there wasn't 
much character development for anyone. Even the 
fight sequences which I loved, seemed just a tad 
too much, with so much of the city destroyed by 
the two god-like beings, Superman and General 
Zod while fighting, with Superman seemingly not 
caring for the probable human carnage behind the 
scenes. So unsuperman-like. It just wasn't a fun 
film. It made more than $200 million in the first 10 
days of its release, and will probably be seen by 
almost anyone you talk to. 
 
On the other hand there was "Mud". A movie about 
two kids living in a town by the Mississippi river, 

who meet a quirky man on an island in the middle 
of the river, who lives in a boat stuck on a tree. 
They listen to his eccentric stories about his past as 
well as the love of his life, whom he says to be 
waiting for. When the two kids agree to help him 
get back to his love, they go on a journey of 
discovery and reconciliation of their own innocent 
romantic understanding of human love and 
relationships versus the complexity of love in the 
adult world, the real world. Great performances all 
around. I wouldn't be surprised if Matthew 
McConaughey and Tye Sheridan get Oscar 
nominations for their performances. To me it was 
the new "Stand by Me".  It stays with you after the 
credits roll, and reminds us of our own innocence of 
the world at large when we were little, and how we 
were disappointed of certain things when we were 
faced with the cruel realities. The sad thing is that 
most people won't see it, in fact, won't even know 
of the existence of this film.  
 
Every year there are more and more movies, 
blockbusters, like Man of Steel, taking up theatre 
space and less and less movies like Mud. Most 
movie goers are young people, that's a fact. So 
Hollywood naturally aims for that demographics. 
And like all businesses, film studios are a business. 
Invest in what makes profit, huge profits. Invest in 
Transformers, Fast and Furious, Man of Steel. And 
the current generation, the generation of iPhones, 
youtube, Facebook, Xbox and apps, has less 
attention spans and hunger for instant gratification. 
Give them loud noises, eye-popping effects, 3D 
glasses, lots of quick action. So we end up with 
scripts and films that have almost no story or 
character development or heart. Fill the time with 
the "wow" factor.  Anything to numb the audience 
when they need to feel.  
 
Movies should reveal us our inner stories, should 
make us think and feel, should make us laugh and 
cry, should make us question our views and beliefs 
and at the end entertain. I'm not against movies 
that follow the pattern of give the audience action, 
effects and cheap romance. I'm just sad that the 
audience seems to want only that these days. And 
there is no room for compelling human drama in 
mainstream movies anymore. I hope I'm wrong.  
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Empati ve Empati Gelişimi 

Sevda Akıllı, PhD-ABD  
sevda.akilli@yahoo.ca  
  
 

 

Merhaba Sevgili Telve Okuyucuları,  

İki aylık aradan sonra yine beraberiz. Bu ay sizlere 
şu sıralar ülkemizde çok eksikliği duyulan bir 
kavramdan bahsetmek istiyorum: empati. Yazımda 
ayrıca empatinin gelişiminden ve çocuklarda empati 
gelişiminde biz yetişkinlere ne gibi görevler 
düştüğünden de bahsedeceğim.  

Empatiyi, en basit haliyle, kendimizi 
karşımızdakinin yerine koyabilme yeteneği olarak 
tanımlayabiliriz. Eğer empati yeteneği gelişmiş 
biriyseniz, karşınızdakinin perspektifini almakta; 
onun duygu ve düşüncelerini anlamada zorluk 
çekmezseniz.  Peki empati nasıl gelişir? Genetik 
midir ya da öğrenilir mi? Empati alanında yapılan 
çalışmalar, empatinin öğrenilen bir yetenek 
olduğunu gösterir. Çocuklarda empati gelişimi 
aslında çok erken başlar. Daha yaşamın ilk yılında 
empati gelişiminin temelleri atılmaya başlanır. 
Hatırlarsanız, daha önceki yazılarımdan birinde, 
yaşamın ilk yılından detaylıca bahsetmiş ve 
duygusal bağlanmanın bebeklerin zihinsel ve 
duygusal gelişimindeki önemini vurgulamıştım. 
Empatinin ilk tohumları da işte bu bağlanma 
ilişkisiyle atılır. Bağlanma derken aslında bebek ve 
ebeveyn arasındaki ilişkinin güvenirliliğinden 
bahsediyoruz. Eğer, bebeğiniz ağladığında, 
korktuğunda ya da bir ihtiyacı olduğunda bebeğinizi 
avutabiliyor, sakinleştiriyor ve ihtiyaçlarını 
karşılıyorsanız bebeğinize size güvenebileceğini 
mesajını veriyorsunuzdur. Bu mesaj yeterince 
tekrarlanınca bebeğiniz sizinle ‘secure attachment’ 
dediğimiz, güvene dayalı bağlanma şeklini kurar. 
Güvenli bağlanma kuran bir bebek, ihtiyacı 
olduğunda ebeveyninin kendisinin ihtiyaçlarını 
karşılayacağını bilir. Dolayısıyla da, yeni 
deneyimlere (kısaca dış dünyaya) ebeveyni 
yanındayken güvenle yaklaşır. Peki, bu bağlanma 
şeklinin empatiyle ne ilgilisi var derseniz: bebekken 
kurduğumuz bu bağın kalitesinin, beynimizin 
yapılanmasından, duygusal dengemize; empati 
yeteneğimizden, sonraki romantik ilişkilerimizin 
kalitesine kadar pek çok alanı etkilediği 
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Kısacası, pek çok 

gelişim alanını etkileyen bu bağ, empati gelişimini 
de etkiler.  

Yaşamın ilk yılında bebeğinizin ihtiyaçlarına kulak 
verdiniz ve güvenli bir bağ kurduğunuz diyelim. Bu 
empati gelişimi için yeterli olacak mıdır? Empati 
gelişiminde bu bağın etkisi çok olsa da, empati 
yeteneği yüksek bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız, 
sonraki yıllarda da bu gelişimi desteklemeniz 
gerekecektir. Gelelim, bunu nasıl yapacağınıza: 
yaşamın ikinci yılından itibaren çocuğunuzla 
duygular hakkında konuşmaya başlayabilirsiniz. Bu 
kendi duyguları ile ilgili de olabilir, başkalarının 
duygularıyla da. Daha küçük yaştaki çocuklarla 
önce kendi duygularından konuşmaya başlamanızı 
öneririm. Çocuğunuz duyguları tanıdıkça, bu 
konuşmalara başkalarının duygularını da 
ekleyebilirsiniz. Örneğin, 2 yasındaki çocuğunuz 
gökgürültüsünden korktu ve ağlamaya başladı. 
Ona, ‘Evet ses çok yüksek ve seni korkuttu. Gel 
kucağıma seni sakinleştirelim. Bak birazdan yağmur 
yağacak. Bu gürültüde onu haber veriyor’ 
diyebilirsiniz. Ya da arkadaşı oyuncak ayısını 
çocuğunuzun elinden aldı ve çocuğunuz ağlamaya 
başladı, yine duygulardan konuşarak ‘Ali oyuncak 
ayını aldı, sen de sinirlendin. Ağlamaya başladın. 
Gel bakalım Ali’ye söyleyelim, ayıyı çekmek yerine 
senden izin istesin, sırayla oynayın’ gibi. Aynı 
konuşmaları çocuğunuz biraz daha büyüdüğünde 
başkalarının duygularını işin içine katarak 
anlatabilirsiniz. Örneğin “Boya kalemlerini 
paylaşamadınız ve sen sinirlendin. Sinirlendiğin için 
de arkadaşının resmini karaladın. Ama bak 
arkadaşın çok üzüldü ve ağlamaya başladı. Bu hiç 
hoş değil. Sinirlenebilirsin ama onun resmini 
karalamaya hakkın yok. Gel, arkadaşına yeni bir 
kağıt verelim, sen de ondan özür dile” gibi.  

Ve pek çok alanda olduğu gibi, empatiyi ve empati 
kurmayı, çocuklarımıza bizler örnek olarak 
öğretebiliriz. Örneğin, markette arkanızda bebekli 
bir annenin bebeği çok yüksek sesle ağlamaya 
başladı. Kadına dönüp bir bebeği susturamadın der 
gibi ters ters de bakabilirsiniz. Sıranızı verip, belki 
de uykusu gelmiş bebeğe yardım da edebilirsiniz. 
Ya da bankadan girmeye çalışıyorsunuz. Yaşlı bir 
bayan da kapıya yöneldi sizinle beraber. Kapıyı 
tutup yaşlı bayana yol verebilirsiniz ya da 
beklemeden kendiniz içeriye geçersiniz. İşte bu 
küçük gözüken şeyler aslında çocuğunuza dış 
dünyada nasıl davranması gerektiğini öğretir. 
Unutmayın, çocuklarımızın en büyük 

Aile ve Çocuk 
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öğretmenleri bizleriz. Bizlerden gördükleri gibi 
davranır çocuklar.  

Size empati dolu bir ay diliyorum. Empati dolu bir 
dünyada yaşamak ne güzel olurdu diye 
düşünüyorsanız şayet unutmayın gelecekteki 
empatinin tohumları sizin elinizde…  

Sorularınız için adresim: sevda.akilli@yahoo.ca  

Sevgilerimle,  

Sevda Akıllı, PhD-ABD  
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Murat Ömür Tuncer’den Yeni Besteler 

NERDEN GELİP  
NEREYE GİDİYORUZ?  
   
Başlangıç  
 
Doğrultup belimizi kalktığımızdan beri iki ayak üstüne,  
kolumuzu uzunlaştırdığımızdan beri bir lobut boyu  
                                                                ve taşı yonttuğumuzdan beri  
            yıkan da, yaratan da biziz,  
yıkan da yaratan da biziz bu güzelim, bu yaşanası dünyada.  
Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı,  
arkamızda kalan yollarda ulu uyumları aklımızın, ellerimizin, yüreğimizin,  
toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve pılastikte.  
Kanlı ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran?  

TSC’nın Toronto’da misafir ettiği genç dahi Türk Besteci Murat Ömür 
Tuncer, 19 Mayıs 2013’de The Royal Conservatory, Mazzoleni Concert 
Hall’da Mezzo Soprano Beste Kalender ile birlikte Nazım Hikmet Ran’ın 
şiirinden  bestelediği “Nereden Gelip.. Nereye Gidiyoruz?”- Op.13, 
Rhapsody for Mezzo-Soprano & Chamber Orchestra - Dünya 
Prömiyeri’ni büyük başarıyla gerçekleştirdi. Bugünlerde beste 
çalışmalarına son hızla devam eden genç bestecimizin yeni çalışmaları 
arka arkaya “Dünya Prömiyer”leri için programlara dahil edilmiş 
durumda: 

- Op.17 "YİN YANG" Avangart Oda Operası (Tek Perde) 
DÜNYA PRÖMİYERİ:  Eylül 2013, Tuz Gölü, Ankara 
 

- Op.16 "EPİGRAFLAR" (Özdemir Asaf şiirleri üzerine şarkılar) 
Solo Tenor & Üflemeli Quintet için. 
DÜNYA PRÖMİYERİ:  Kasım 2013, Paris / FRANSA 
 

- Op.14 "DUDEN" 3 Trombon, koro ve oda orkestrası için. 
DÜNYA PRÖMİYERİ:  Antalya 
 

Murat Ömür Tuncer’i başarılarından dolayı kutluyor, Op.13, 
Rhapsody’sinin şiiri “Nereden Geldik.. Nereye Gidiyoruz”u aşağıda 
sizlerle paylaşıyoruz: 
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Bir cehennem çıkmazında mı sona erecek önümüzdeki yollar?  
 
1  
Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler,  
günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların,  
çocukların avuçlarında yeşerecekler.  
Çocuklar ölebilir yarın,  
hem de ne sıtmadan, ne kuşpalazından,  
düşerek de değil kuyulara filân;  
çocuklar ölebilir yarın,  
çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın,  
çocuklar ölebilir yarın atom bulutlarının ışığında  
arkalarında bir avuç kül bile değil,  
arkalarında gölgelerinden başka bir şey bırakmadan.  
Negatif resimcikler boşluğun karanlığında.  
Kırematoryum, kırematoryum, kırematoryum.  
Bir deniz görüyorum  
                     ölü balıklarla örtülü bir deniz.  
Negatif resimcikler boşluğun karanlığında,  
yaşanmamış günlerimiz  
                           çocukların avuçlarıyla birlikte yok olan.  
 
2  
Bir şehir vardı.  
Yeller eser yerinde.  
Beş şehir vardı.  
Yeller eser yerinde.  
Yüz şehir vardı.  
Yeller eser yerinde.  
Yok olan şehirlere şiirler yazılmayacak,  
şair kalmayacak ki.  
Pencerende bir sokak bulvarlı.  
Odan sıcak.  
Ak yastıkta üzüm karası saçlar.  
Adamlar paltolu, ağaçlar karlı.  
Penceren kalmayacak,  
ne bulvarlı sokak,  
ne ak yastıkta üzüm karası saçlar,  
ne paltolu adamlar, ne karlı ağaçlar.  
Ölülere ağlanmayacak,  
ölülere ağlayacak gözler kalmayacak ki.  
Eller kalmayacak.  
Negatif resimcikler dalların altındaki  
                    yok olmuş olan dalların altındaki.  
Yok olmuş olan dalların üstünden  
                                        o bulutlardır geçen.  
Güneye götürmeyin beni,  
ölmek istemiyorum...  
Ölmek istemiyorum,  
Kuzeye götürmeyin beni...  
Batıya götürmeyin beni,  
ölmek istemiyorum...  
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Ölmek istemiyorum,  
Doğuya götürmeyin beni...  
Bırakmayın beni burda,  
götürün bir yerlere.  
Ölmek istemiyorum,  
ölmek istemiyorum.  
O bulutlardır geçen  
                 yok olmuş olan dalların üstünden.  
 
3  
Tahta, beton, teneke, toprak, saman damlarımızla iki milyardan artığız,  
kadın, erkek, çoluk çocuk.  
Ekmek hepimize yetmiyor,  
kitap da yetmiyor,  
                    ama keder  
                              dilediğin kadar,  
                     yorgunluk da göz alabildiğine.  
Hürriyet hepimize yetmiyor.  
Hürriyet hepimize yetebilir  
ve sevda kederi,  
                       hastalık kederi,  
                                              ayrılık kederi,  
                                                       kocalmak kederinden  
          gayrısı aşmayabilir eşiğimizi.  
Kitap hepimize yetebilir.  
Ormanlarınki kadar uzun olabilir ömrümüz.  
Yeter ki bırakmayalım, yaşanmamış günlerimiz yok olmasın çocukların  
          avuçlarıyla birlikte,  
boşluğun karanlığına çıkmasın negatif resimcikler,  
yeter ki ekmek ve hürriyet yolunda dövüşebilmek için yaşayabilelim.  
   
Çağırı  
Tanrı ellerimizdir,  
Tanrı yüreğimiz, aklımız,  
her yerde var olan Tanrı,  
            toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve pılastikte  
ve bestecisi sayılarda ve satırlarda ulu uyumların.  
İnsanlar sizi çağırıyorum :  
kitaplar, ağaçlar ve balıklar için,  
buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için,  
üzüm karası, saman sarısı saçlar ve çocuklar için.  
Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler,  
günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların,  
çocukların avuçlarında yeşerecekler.  
   
                                                                                                         

Nazım Hikmet RAN 
22.11.962 
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Aslında bu ayki yazımda başka şeylerden 
sözetmek istemiştim ancak Kanada Maliye 
Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve 
beklediğimiz bildiri dün bizlere ve tüm Kanada 
basın, yayın organlarına dağıtıldığı için bu ayki 
köşemi  buna ayırmayı uygun gördüm. Umarım 
yararlı olacaktır. 
 
Çoğumuzun bildiği gibi Kanada’da vergi  mükellefi 
olarak kabul edilen özel veya tüzel kişiler dünya 
üzerinde elde ettikleri kazançlar üzerinden 
Kanada’da vergi vermek zorunluluğundadır. Bu 
zorunluluğa bir de Kanada dışında bulundurdukları, 
maliyeti $100,000’in üzerinde olan, taşınır ve 
taşınmaz değerleri bildirmek gerekliliğini eklemek 
gerekir. Bu bildirimde bulunmak için kullanılacak 
form T1135 formudur. 
 
Geçtiğimiz yıla kadar 1 sayfalık basit bir formatta 
olan bu form birçok kişi tarafından ihmal 
edilmekteydi. Özellikle bana gelen mükelleflere bu 
konudan sözettiğimde aldığım yanıt; “Ben yıllardır 
burada yaşıyorum, ilk geldiğimde sohbet arasında 
konuştuğum dostlarım bana nereden bulacaklar, 
kim bilecek? dediklerinden hiç gerek duymadım, 
bugüne kadar da her yıl Türkiye’den banka 
aracılığıyla para getiriyorum. Kimse bana birşey 
sormadı.” olmuştur. Bu kişiler adına üzülerek 
söyleyeyim ki bu durum 25 Haziran itibarıyla 
değişti. 
 
Buna göre hükümetin uluslararası vergi 
kaçakçılığını önleme ve yurt dışındaki değerleri 

bildirme konusundaki çalışmalarını güçlendirmek 
yönünde yaptığı çalışmalar uzantısında birtakım 
yeni koşullar getirildi. Bunlardan bir tanesi aşağıda 
linkini verdiğim yeni T1135 formudur. Bu form 
2013 yılı beyannameleri ile birlikte verilmeye 
başlanacaktır. 
 
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t1135/t1135-fill
-13e.pdf 
 
Farklı olan ne?.. 
 
Bu formun bir öncekinden farkı, daha detaylı 
olmasıdır. Yani mükellefler bundan sonra yurt 
dışında olan nakitlerinin hangi bankalarda olduğunu 
bu hesapların yıl içinde ulaşıtığı en yüksek bakiyeyi 
ve yıl sonundaki bakiyesini bildireceklerdir. Bunun 
dışında, varsa, yurt dışında olup kendi adlarına 
kullanmadıkları ve kiraya verdikleri taşınmazlarını 
yine adresleri ile birlikte bildireceklerdir. 
 
Formda daha başka bilgiler de yer almakta olup, 
konunun vergi danışmanlarıyla konuşulması 
gerektiğinin yararlı olacağını söyleyerek yine bu 
konuda bir başka önemli noktaya değinmek 
istiyorum.  
 
Sepette başka neler var?.. 
 
Maliye Bakanlığı yaptığı bildirimde, uluslararası 
vergi kaçakçılığını önlemek için sadece bu formu 
değiştirmekle kalmadığını, bundan başka 75 değişik 
önlem aldığını beyan etti. Bunlardan bir diğeri de, 
bir vergi incelemesi anında, vergi kaybı tesbit 
edilmesi, bildirimin yapılmaması veya geç yapılması 
halinde, soruşturmanın derinleştirilerek, ek bir 3 yıl 
daha geriye gidilebileceğidir. Kısacası 4 yıl için bir 
inceleme talebinde bulunulmuşsa, bu inceleme 
süresi 7 yıla çıkarılabilecektir. 
 
Yine bu planın uzantısında; 
 
- Yeni uluslararası vergi kaçakçılığını önleme   
programı, 
- Bankaların müşterilerinin hesaplarına gelen 
ve $10,000 üzerindeki para transferleri ve 
havaleleri zorunlu olarak Maliye’ye bildirmeleri, 
- Maliye’nin yaptığı uluslararası anlaşmalar 
sonucunda üçüncü şahıslar, yani yabancı 
bankalardan bilgi alabilmesi için yetki verilmesi 
 
Yukarıda sözünü ettiğim 75 önlemin sadece 
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birkaç tanesidir. 
 
Görüldüğü üzere, burada artık yıllardır yurt 
dışından para transferi yapan ve “Kim Bilecek?” 
diye geçiştiren veya “Bir yakınım gönderdi derim 
geçer!” diyen kişilerin bundan sonra daha dikkatli 
düşünmeleri gerekiyor. Eğer kişiler adına bir havale 
gelmişse, bunun hangi bankadan, kim tarafından 
gönderildiği araştırılabileceği gibi, o bankaya 
mükelleften habersiz, maliye tarafından 
gönderilebilecek bir yazıyla araştırmanın 
derinleştirilebileceği malumunuzdur. 
 
Bu araştırmaları yapabilecek, yeni bir çalışma grubu 
oluşturulduğunun ve destek için 30 milyon dolarlık 
ek bir bütçe ayrıldığının da gelen haberler arasında 
olduğunu bildirmeliyim. 
 
Söylemek gerekirse, bu menkul ve gayrimenkul 
değerlerin bildirimi, yatırımdan dolayı faiz vb. gelir 
veya taşınmazın satılmasından doğan bir gelir 
olmadığı sürece vergiye tabi bir durum olmadığıdır. 
Dolayışyla örneğin, Kanada’ya göç edildiğinde bir 
kişinin $100,000 üzerinde bankada bir yatırımı 
vardı ise ve bunu ispat edebiliyorsa çekinilecek bir 
durum yoktur. Ancak eğer bu yatırımdan bir faiz 
veya temettü geliri varsa bunun Kanada’da 
vergilendirilmesi gerekir. 
 
Peki bugüne kadar çeşitli nedenlerle bildirmeyen 
kişiler eğer bu açıklamadan sonra fikir değiştirip, 
geriye dönük bildirimde bulunmak isterlerse ne 
olacak? T1135 formunun hernekadar da vergiye 
tabi olacak bir durum yoksa da bildirilmemesi her 
gecikilen gün için günde $25, yılda maksimum 
$2,500 cezası vardır. Bu rakamı bildirilmeyen her 
yıl ile çarpar ve her iki esin ortak olduğu bir banka 
hesabı olduğunu varsayarsak, cezanın ne kadar 
büyük bir tutara ulaşacağı malumunuzdur. 
 
Çözüm olarak ne önerilebilir?.. 
 
Türkiye ile Kanada arasında imzalanan ve 2012 yılı 
başında yürürlüğe giren “Çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşması’ birçok yararlar getirdiği gibi, iki 
vergi dairesinin karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunabileceği hükmünü de koydu. Yani Kanada 
vergi daireleri, istedikleri mükellefler için 
Türkiye’den bilgi alabilecekler. Mısır’dan Kanada’ya 
göçeden bir Kanada vergi mükellefinin 
Almanya’daki yatırımlarının tesbit edilebildiği bir 
ülkede yaşadığımızı yakinen bilen bir kişi olarak, bu 

bilgi alışverişinin ciddiye alınmasını kesinlikle 
öneririm. 
 
Çözüm tabii ki pişmanlık yasası gereğince geçmişe 
dönük bildirimde bulunmaktır. Bu bildirimler tam 
olarak yapıldığı takdirde, vergi varsa ödenerek, 
ceza ödemeden, sadece faiz ödenmesi suretiyle 
mükelleflerin rahatlaması sağlanmıştır. Bu konuda 
vergi uzmanlarına danışılmasını öneririm. 
 
Vergi kaçakçılığının cezasının ağır olduğu bir ülkede 
yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konunun önemli olduğunu 
düşünerek bu ayki köşemi buna ayırdım. Umarım 
biraz da olsa yararı olacaktır. 
 
Her zaman olduğu gibi tüm okuyanlara bol kazançlı 
ve az vergili günler dilerim. 
 
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın 
konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel 
görüşleri/yorumları olup, tüm hakları yazara 
aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının 
tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. 
Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, 
alıntılanan köşe yazısına aktif link verilerek 
kullanılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.jcprofessional.com/home.html 
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Bisikletle Kanada 

Prince Edward Island (PEI) 

Baş Şehri Charlottetown 
En Büyük Şehri Charlottetown 
Resmi Dil İngilizce  
Konfederasyona giriş 1 Temmuz 1873 (8inci) 
Yüzölçümü Alan 5,683 km2 (13üncü) 
Kanada’ya olan oranı 9,984,670 km2  nin % 0.05’si 
Nüfus (2010) 141,551 (10uncu) 

New Brunswick’deki son günümüzde sabah kısa bir bisiklet sürüsüyle Prince Edward Island’a (PEI) 
geçmek üzere Konfederasyon Köprüsüne (Confederation Bridge) vardık. Bir önceki  akşam bir epeyce 
yağmur yağmıştı ve köprüye geldiğimizde de hava hala kapalıydı.  Köprüden bisikletlerin geçmesine 
müsaade etmedikleri için bisikletleri taşıyan römorklu kamyonetler ve bisikletçileri taşıyan minibüs servisi 
vardı. Bu servisin gelmesi için bekledik ve geldiğinde iki ayrı grup olarak köprüyü geçtik.  Köprü 12.9 km. 
uzunluğundaydı ve toplam 14 dakikada PEI adasına vardık. 
 
Köprü üzerinde durmak yasaktı fakat belirli mesafelerde trafik ışığı ve ışıklı tabela koymuşlardı. Bunun 
sebebi de bu kadar uzun olan bir köprüde birden olabilecek değişik hava durumları ve araçları da ona 
göre ikaz edebilmeleriydi. 

PEI adası çok verimli olan kırmızı bir toprağa sahip. Bu topraklarda yetişen PEI patatesi  de çok meşhur 
ve her yerde göz alabildiğince patates tarlaları var. 
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Bir müddet sürdükten sonra ‘Victoria by the Sea’ köyüne geldik. Buradaki ‘Island Chocolates’ yaptığı 
envai çeşit çikolatalarla meşhur. Aynı köyde su kenarında bulunan ‘Lobster Barn’ adlı bir restoranda öğle 
yemeği yedik. Menü de tam yeri olduğu için deniz mahsulleri vardı ve ben çok lezzetli istakozlu bir yemek  
yedim. 

Bugün kısa bir sürüş günü olduğundan kampa erken vardık. Akşama da mutfak görevindeki arkadaşların 
yaptığı balık çorbası da tam yerine uygun bir yemekti. 

Ertesi sabah bayağı kalın bir sisle başladı fakat ilerleyen saatlerde sis açıldı ve yerini çok güzel güneşlik 
bir güne bıraktı. Bugünkü güzergahımız bizi Charlottetown’dan geçiriyordu. Charlottetown’daki Province 
House 1-7 Eylül 1864’de Kanada Konfederasyonu’nun kuruluşuyla sonuçlanan Charlottetown 
Konferansı’na evsahipliği yapmıştır.  O yüzden Province House’i  ziyaret etmeden ve yine başka bir 
meşhur olan Cow’s dondurmasından yemeden Charlottetown’dan ayrılmadım.  
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Bizi Nova Scotia’ya götürecek olan feribota yetiştik ve 75 dakikalık çok sakin ve güzel bir yolculuktan 
sonra dokuzuncu eyaletimiz olan Nova Scotia sahillerine vardık. 

Prince Edward Island’ı 2 günde toplam 212 km. yaparak katetmiş olduk. Gelecek sayıda Nova Scotia’da 
görüşmek üzere… 

Akşama kampa vardığımızda bazı arkadaşların akrabaları kampı ziyaret edip bir dolu tatlılar, kekler, 
kurabiyeler, peynir ve meyva tabakları getirdiler ve herkesi mest ettiler. Akşam yemeğine Sheppard’s 
Pie, salata ve Kremalı Çikolatalı Kek vardı ama misafirlerin getirdiklerini yemekten kimsenin bunları 
yemeye yeri kalmadı . 

Yemekten sonra en güzel güneş batışlarından birine şahit olduk. Lower Barney’s River’daki bu kamp yeri 
genellikle güzel gün batımlarıyla bilinen bir yer olduğu için hepimiz bunun tadını çıkardık. 
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En son ne zaman yazdığını hiç hatırlamıyorum.  Ya 
da sana yazdığım kaç mektubumun cevapsız 
kaldığını…  3, 4, 5… diye sayıyordum, sonra 
bıraktım; canımı acıtıyordu saymak…  Sonrakileri de 
zaten cevap almayacağımı bile bile yazdım.  Ama 
bu farklı.  Bu mektubu cevapsız bırakmayacağını 
biliyorum.  Tanıyorum seni, belki senden bile daha 
iyi.  Buna cevap vereceksin, biliyorum…  

Nasılsın?  Her şey yolunda mı?  Filmlerde, dizilerde 
falan, mektuplara cevap alınamayınca, hep akla en 
kötüsü getirilir.  Acaba bir şey mi oldu, hasta mı, 
hayatta mı?  Bense, bana cevap vermemeni her 
şeyin yolunda, hatta harika olduğu anlamına 
yoruyorum.    

Yeni hayatın nasıl?  Eşin, çocukların?  Yeni evin?  
Yeni işin?  Senin adına çok seviniyorum inan…  Ben 
ne hissedersem hissedeyim, senin mutlu olduğunu 
bilmek, bana kendimi iyi hissettiriyor.  O yıllardır 
kurtulamadığım vicdan azabını bir nebze 
hafifletiyor.  O zamanlar “Her işte bir hayır vardır…” 
diyenlere içten içe kinleniyordum, ama haklılarmış.  
Pişman mıyım?  Asla!  İyi ki özgür birakmışım seni.  
Senin adına çok seviniyorum…  

Annenle baban nasıl?  Sağlıkları iyi mi?  Keyifleri 
yerinde mi?  Baban hala kitaplarının, annen de 
dantellerinin içinde mi yaşıyor?  Çok özledim onları.  
Keşke yüzüm olsa da, bir “Merhaba!” demek için 
arayıp, seslerini duyabilsem bir defa.   

Bana çok defa ‘dur!’ dedin, ‘gitme’ dedin…  
Dinlemedim seni.  Dayanamıyordum artık o 
anlamsız tartışmalara.  Çok yorulmuştum.  Sanki 
bütün geleceğim kilit altına alınmış, istediğim hiçbir 
şeyi yapamayacak, hayallerimi 
gerçekleştiremeyecek gibi hissediyordum.  Pişman 
mıyım?  Hayır.  Sadece mutluyum senin adına.  İyi 
ki özgür bırakmışım seni. 

Bobi nasıl?  Umarım hayattadır.  Yıllar önce son 
yazdığın mektupta hasta olduğunu söylemiştin.  
İyileşip iyileşmediğini hiç öğrenemedim.  Sabahları 
sahilde koşardık üçümüz.  Canım benim, giderken 
hep önümüzde koşturur, dönüşte hep arkamızda 
kalır, dil dışarıda yetişmeye çalışırdı.  Enerjisine 
yetişemezdik hiç.  Bana geldiğinizde odamdaki 
bütün ayıcıkları indirir, eğer parçalanmadık yerleri 
kalmışsa, onları da hallederdi.  Yine de sakladım 
hepsini, bugüne kadar.  

Çok kızdın bana biliyorum.  Ama ikimiz için de en 
doğru kararı vermeye çalıştım ben hep.  Verdim de.  
Boylesi ikimiz için de en iyisiydi inan bana.  Bak, ne 
güzel bir ailen oldu işte!.  Hayatına bir yön verdin, 
her şey yolunda gidiyor.  Mutlusun.  O zamanlar 
ikimiz de çok acı çektik.  Pişman mıyım?  Biraz.  Bir 
tek sen değildin üzülen, kendini hırpalayan…  
Unutma, ben de seni çok sevdim, benim için de çok 
zordu senden ayrılmak ve hatta senin için 
olduğundan çok daha zor, çünkü bendim kararı 
veren ve gerçekleştiren, karşımda beni sevdiğini 
söyleyen adama rağmen, kararımdan vazgeçmeyip 
ayakta durmaya çalışan.  

Web siteni kapattığından beri seni görmüyorum, 
senden haber alamıyorum.  Ortak arkadaşlar artık 
biliyorlar seninle ilgili haber almak istemediğimi.  En 
azından onlardan öğrenmek istemiyorum, ya da 
onların bilmesini istemiyorum.  Ama istiyorum seni 
görebilmek, senden haber alabilmek.  Direkt 
senden, bir başkasından değil.  Özlüyorum seni.  
Sahi nedendi o anlamsız tartışmalarımız?  
Çözülemeyecek ne vardı ki devamlı birbirimize 
bağırıp, kendimizi açıklamaya calışıyorduk?  Neden 
anlaşamıyorduk?  Neydi bize yetmeyen?  
Hatırlamıyorum hiç…  

Salı günü Özlem’le karşılaştık.  Hem de bebek 
mağazasında.  Onu görünce içeri girdim hemen; 
Gizem de onunlaymış.  Bir arkadaşlarının yeni 
doğan bebeğine hediye alıyorlarmış.  Ayak üstü 
sohbet ettik, oradan buradan…  Ikisi de üstü kapalı 
cevaplarla beni sallamaya çalıştılar, gergindiler.  
Anladım...  Allah bebeğine uzun ömür versin, 
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annesini ve babasını hayatından eksik etmesin.  
Bahtı açık, şansı bol olsun bebeğinin.  

Hatırlıyor musun, bir yılbaşı gecesi aramıştın beni…  
Kavga gürültü içinde geçen bir senenin ardından ilk 
defa sakin bir şekilde, olgun insanlar gibi 
konuşabilmiştik o gece.  “Tekrar deneyelim mi?” 
diye sormuştun bana.  Çok istemiştim sana evet 
demeyi.  O sene, senin için olduğu kadar, benim 
için de zor geçmişti, sensizdi günlerim, aylarım…  
Pişman mıyım?  Evet.  “Biz istesek de, ailelerimiz 
ne der?” diye sorma gaffında bulundum.  Keşke 
hatırlatmasaydım sana.  “Haklısın” dedin ve kapandı 
konu.  Açılmadı bir daha.   

Sonraki mektubunda bir kız arkadaşının olduğunu, 
bir sonrakinde nişanlandığını, bir sonrakinde 
evleneceğini, bir sonrakinde balayından yeni 
geldiğini, bir sonrakinde de iki ay sonra bir oğlunun 
olacağını yazmıştın, bir daha da yazmadın zaten.  
Oğlunun doğumuyla ailen tamamlandı ve ben, ömür 
boyu dost kalmak istediğin ben, hakettiğim gibi 
artık son sözcüğü takip eden bir noktayla kapanmış 
bir hikaye olarak, kalbinin senin bile 
ulaşamayacağın karanlık bir rafına, tozların 
arasında kaybolmak üzere kaldırıldım.   

Bütün bunlar bir kabus olsa…  Gözlerimi açsam, 
seni karşımda görsem…  Olmayacak bir dua işte…  
Seni tamamen kaybettim, değil mi?  Yalnız kalınca 
anladım, ne kadar büyük bir hata yaptığımı.  Çok 

hata yaptım ben bu hayatta, ama tek ‘keşkem’ 
sensin.  Keşke…  Pişman mıyım?  Hem de çok!  
Keşke zamanı geri alabilsem, o sesimizi yükseltip 
birbirimizin yüreğini acıttığımız her tartışmanın 
ardından koşarak gelsem sana, sarılsam…  Geçse 
bütün öfkemiz…    

Kafan karışmasın sakın.  Bu mektubu ‘bana dön’ 
diye, ya da ne kadar pişman olduğumu söyleyip, 
sana kendini kötü hissettirmek için yazmıyorum.  
Sadece bu sana yazdığım son mektup olacak, 
benden bir daha hiç haber almayacaksın.  Korkma, 
kendime bir şey yapmam.  Aynen hatırladığın gibi, 
mantığım hep önde…  Hatırlıyorsan eğer.  Gideyim 
diyorum bir yerlere, hep kaçıyorlar ya filmlerde, 
yaşadıkları yerlerden, unutmak için…  Bir de ben 
deneyeyim, oluyor mu gerçekten.  Belki gittiğim 
yerlerden birinde bulurum bir tane, senin 
bulduğundan.  Aşk koyarım adını, o da benim 
yolum olur.  Olur mu?  Olmaz. 

Senden ilk defa şimdi gerçekten ayrılıyorum.  Artık 
hayatının hiçbir yerinde olmayacağım.  Ve biliyorum 
ki, bu senin de canını acıtacak, en az benimkini 
acıttığı kadar.  Ne yapalım…?  Birimiz mutlu ya, o 
yeter!.   

Hoşçakal… 
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 Babalar, Doğanın Yarattığı Bankerlerdir.  
 
 
 Baba Malı Tükenir.  
 
 
 
 Babanın mirasını mı istiyorsun? Bilgisini öğren. Onun parasını hemen harcayabilirsin.  

 

FRANSIZ ATASÖZÜ 

TÜRK ATASÖZÜ 

“UNKNOWN” 

Bunları Biliyor muydunuz?: 



Onur Ulu  
Onurulu725@hotmail.com 
 
 

 

 

Bu ay sizlere elektronik devreler için nadide bir icattan bahsedeceğim, Transformatör. Transformatör 
aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi bir demir halkaya iki yandan sarılan kablo ile oluşur, amacı doğru akım 
dalgalarını alternatif akımlara çevirmek veya voltajı değiştirmektir. 

                                

Yukarıdaki  resimde, kablo sarım sayısına bakarak, ilk sarım kablodan giren voltajın sağdaki kablo 
sarımının düşük olmasından dolayı çıkıştaki voltajı daha düşük olacaktır ancak akımı daha yüksektir. 
Transformatör, kulelerdeki kablo yükünü azaltmakta oldukça kullanışlıdır. Kapalı devreli elektronikte 
frekans değiştirmede kullanılır. Transformatörlerin dezavantajı ise akımın yükselmesi durumunda 
mekanizmanın ısısının artması ve onu soğutmak için ekstra malzemelere ihtiyaç duyulmasıdır (Yağlar… 
gibi). 
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Asuman Dinçer 

 

  

Sevgili Telve okuyucuları,   

Çok pratik ve lezzetli bir tarifimiz var bu sayımızda; tavuk dönerli sandviç…   

Boş zamanınızda hazırlayıp atın buzluğa, vaktinizin olmadığı, ne pişirsem diye kara kara düşündüğünüz 
bir günde, alın tazecik baget ekmeğinizi, kızartın dönerinizi, yapın ekmek arası…   

Şimdiden afiyet olsun.   

Malzemeler: 

 2 adet büyük boy tavuk göğsü 

 1 adet büyük boy soğan 

 1 Türk kahve fincanı zeytinyağı 

 Yarım tatlı kaşığı domates ya da biber salçası 

Deniz tuzu, karabiber, kekik, kimyon 

Tavuk göğüslerini, mümkün olduğu kadar ince filetolar halinde dilimleyin (yarı donuk olursa daha kolay 
dilimlenecektir). 

Bir kaba soğanı rendeleyin (suyunu sıkıp, posasını atın), salçayı, zeytinyağı ve baharatları ekleyip 
karıştırın. 

Tavuk filetoları bu karışıma bulayıp, bir strech film üzerine uzunlamasına kat kat dizin (alta 4 sıra tavuk 
koydum, kalanlarını üzerine devam ettim). 

Rulo haline getirip,  strech filmin kenarlarını kapatın. En az  2-3 saat buzlukta dondurun. 

Buzluktan çıkarıp donukken, mümkün olduğunca ince  dilimler halinde kesin. 

Yapışmaz yüzeyli bir tavaya biraz sıvıyağ koyup, kızdırın.  

Kestiginiz dönerlerin, tavanın dibini kaplayacak kadarını tavaya alın ve yüksek ateşte 
(sulandırmadan) tavayı ara sıra sallayarak, her iki yüzünü de kızartın. 

Dönerimiz hazır. Ben ekmek arası, kırmızı soğan, maydanoz ve sumak üçlemesi ile servis yaptım ama 
tabakta yanında pilav ve salata ile de harika olur. 

 

http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 
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Dr. (méd/tıp) İlhami Gökçen 

ilhamigo@hotmail.com 

 

In discussing the concert of the Toronto Classical Turkish Music Ensemble in the May 2013 issue of 
Telve, I wrote that they performed works in the makam-s of Segâh and Kürdilihicazkâr. 

 But what is a makam ? 

 The makam is a Turkish musicological term which is often translated as ‘mode’, a term from 
Western (European) music. Though they have some similarities, they are not same because of the 
differences between Turkish and Western music systems as I wrote about in February 2012 issue of 
Telve. 

 The word makam is spelled maqām (in Arabic), mugham/muğam (in Azerbaijani), maqom (in 
Uzbek/Tajik), mugam (in Uighur) as these musical systems share common elements. 

 The basic scale of Turkish music consists of 24 notes (called perde-s) each with its own specific 
name. The intervals between the notes are unequal, meaning that the notes used within an octave are 
not divided equally. By contrast, the basic scale of Western music, called a tampered scale, consists of 
12 notes with equal intervals between the notes.  

 As the makam is first of all a scale, it is made up of a series of notes, called the makam scale 
(makam dizisi). In Turkish music, in addition to the whole notes like A, B, C, etc., there are  microtonal 
intervals in between the whole notes.   

 The interval betwen two whole notes is called a tanini. This tanini interval is then divided into nine 
smaller intervals called comma-s.  

 The intervals used in Turkish music are shown below with their names and their corresponding 
symbols:  

 Fazla (comma) F -1 comma flat q ; 1 comma sharp a 

 Bakiye (small half tone)  B - 4 comma flat w ; 4 comma sharp s 

 Küçük mücennep (large half tone ) (S) - 5 comma flat e ; 5 comma sharp d 

 Büyük mücennep (small whole tone) K - 8 comma flat r ; 8 comma sharp f 

 Tanini (whole tone) T - 9 comma flat t ; 9 comma sharp g 

 Artık ikili (augmented second) A - 12 -13 commas (it has no symbol) 

 

 

 

 

  The Segâh makam scale illustration above shows the intervals used.  

  

Turkish Music  
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 The Turkish makam scales are made up of tetrachords (a scale of four notes) and penthachords 
(a scale of five notes). Segah makam is made up of a Segâh pentachord in its original place (i.e starts on 
the note segâh - B q and the Hicaz tetrachord on F s (eviç), also shown below, the original place of Hicaz 
terachord being on A). 

 

   

  

 

As seen on the illustration above, the tonic (the note on which the makam ends) (durak) is B q; this 
particular note is also called the segâh. The dominant (güçlü) (marked with +) is D which is called neva. 
The leading note (yeden), which strengthens the tonic, is A s (kürdi). 

 Segâh makam is considered to be an ascending makam because it generally moves from lower to  
higher notes.   

  The following song is a charming example of the makam Segâh:  
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Gözlerinden içti gönlüm neşeyi (Your eyes inspired the joy into my soul) 

 Senden öğrendi gönülden sevmeği (Learned from you how to love sincerely) 

 Sildi aşkın gözlerimden her şeyi (Your love effaced everything from my view) 

 Senden öğrendi gönülden sevmeği (Learned from you how to love sincerely) 

   

 Türkçe çeviri: 

Türk Musikisinde Makam 

Telve’nin Mayıs 2013 sayısında, Toronto Klasik Türk Musikisi Topluluğunun konserini açıklarken, Segâh 
ve Kürdilihicazkâr makamlarında eserleri icra ettiklerini yazmıştım. 

 Acaba makam nedir ? 

 Makam bir müzikoloji terimidir ve genellikle bir Batı musikisi terimi olan ‘mode’ kelimesi ile 
karşılanır. Gerçi bu ikisi arasında bazı benzerlikler varsa da, bunlar birbirinin aynı değildir çünkü Türk ve 
Batı musiki sistemleri farklıdır, Telve’nin Şubat 2012 sayısındaki açıklamalara bkz.   

 Türkçe’deki makam kelimesi, maqām (Arapça), mugham/muğam (Azerbaycanca), maqom 
(Uzbek/Tacikçe), mugam (Uygurca) şeklinde yazılır. Bu musikiler birbirile bazı benzerlikler gösterir. 

 Türk musikisinin temel dizisinde 24 ses (perde) vardır ve bu perdelerin her birinin kendi özel ismi 
vardır. Perdeler arasındaki aralıklar eşit değildir yani bir sekizli/oktav içinde bulunan perdeler eşit olarak 
bölünmemiştir. Buna karşılık Batı musikisinin temel dizisi 12 perdeyi içerir ve bir sekizli/oktav içindeki 
perdeler eşit olarak bölünmüştür. Bundan dolayı Batı musikisinin temel dizisi ‘eşit düzenli 
sistem” (tampere sistem) olarak bilinir. 

 Bir makam herşeyden önce bir dizi olduğundan, makam dizisi denilen bir seri perdelerden/
notalardan oluşur. Türk musikisinde La, Si, Do, vb. gibi tam seslerin arasında daha küçük aralıklar vardır. 

 İki tam ses arasındaki aralık tanini adını alır. Bu tanini aralığı dokuza bölünürek koma denilen 
küçük aralıklar elde edilir. 

 Türk musikisinde kulanılan aralıklar, bunların adları ve işaretleri aşağıdaki gibidir: 
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Buna göre Segâh makamı 
dizisi aşağıdaki gibidir:  
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Türk musikisinde makam dizileri dörtlü (dört notalık dizi) ve beşli’lerin (beş notalık dizi) bir araya 
getirilmesi ile yapılır. Aşağıda görüldüğü gibi Segâh makamı, yerinde (yani segâh perdesinde - Si q) bir 
segâh beşlisi ile, eviç’te (Fa s) bir hicaz dörtlüsü’nün birleşimi ile yapılır. 

Aslında hicaz dörtlüsü’nün kendi yeri La’dadır. 

 

 

 

 

 

 Yukarda görüldüğü gibi, Segâh makamının bitiş sesi ile olan durak perdesi, segâh - Si q 
perdesindedir. Segâh makamının güçlü’sü (+ ile işaretlenen), neva (Re) perdesindedir. Durak sesini 
güçlendiren yeden perdesi ise La s (kürdi) üzerindedir. 

 Segâh makamı çıkıcı bir makamdır çünkü genellikle pest’ten, tiz’e doğru hareket eder. 

 Segâh makamında cazip bir şarkının notası: 

 (Yukarıya konuldu) 
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2013 Young Professionals Programme at the 
United Nations 

The United Nations is looking for highly qualified candidates who are ready to launch a professional 
career as an international civil servant. The young professionals programme (YPP) is a recruitment 
initiative that brings new talent to the United Nations through an annual entrance examination. For 
young, high-calibre professionals across the globe, the examination is a platform for launching a career 
at the United Nations.  The 2013 examination will be offered in the following job families:  Legal Affairs, 
Public Information, Statistics, Administration and Finance. 

The application period for Legal Affairs, Public Information and Statistics opened on 3 June and will close 
on 2 August 2013. 

The application period for Administration and Finance will open on 8 July and close on 5 September 
2013. 

All applications must be submitted through the United Nations careers portal: http://careers.un.org. 

Further details on the above-mentioned as well as other vacancies can be found on our careers portal 
http://careers.un.org 

A N N O U N C E M E N T 
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Varol Karslıoğlu 
varol@academytravels.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

The market share of midsize sedans in Canada is 
20 %, vs. 25% in the USA. In either country, a 
product in this segment plays a crucial role in the 
overall success of the brand in question. Ford was 
the leader with its Taurus in this category in the 
Nineties. Currently, Japanese players are leading 
the game: The Camry of Toyota, The Accord from 
Honda and the Nissan Altima share the top three 
positions in this highly competitive category. And 
The Fusion is the biggest (non-Japanese) challenger 
on the market. The current Taurus is positioned 
higher than its predecessor competing against 
Toyota Avalon, Nissan Maxima and Chrysler 300. 

The Ford Fusion launched last year in Detroit is 
almost identical (except the powertrains) with the 
European Mondeo. This is the outcome of the global 
One Ford Strategy. In North America, Ford still 
does not offer a diesel version whereas two hybrid 
engines are available in this continent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the last five years, the blue oval brand made a 
huge progress in terms of small, economical and 
yet still powerful engines usually known as 
“ecoboost”. 

Recently, four cylinder engines practically become 
the new “six” and gained a large market 
acceptance. Nevertheless, it is still somewhat 
surprising that the model with small, 1.6 litre, 4-
cylinder ecoboost engine is the bestselling Ford 
Fusion. 

As we conducted our test drives, Ford’s sales in the 
USA were up 18% as of April and compared to the 
previous year. 

In January of last year during Fusion’s launch, I had 
conducted an interview with Jay Mays, Ford’s Global 
Design Chief and the focus was the new Fusion. 

The blue oval brand from Detroit once owned a 
number of premium brands like; Aston Martin, 
Jaguar, Land Rover and Volvo. When you look at 
Fusion’s face, it is almost impossible not to detect a 
connection to this rich heritage. The front grill 
reveals a resemblance to Aston Martin. From the 
rear, you find design elements from Jaguar. Even 
inside, the floating middle console may emotionally 

connect you with Volvo. 

I drove two versions of Fusion for a 
total of more than a thousand 
kilometers in two weeks. 

After the double test drive I will  

 In Detroit in January of last year, I was able to 
talk to Jay Mays, Ford Global Design Chief about 

the freshly launched Fusion 

Th 1.6 liter ecoboost engine is the most 
preferred option in Canada 

The Provincial Parliament, aka the Queens Park 
is a long-term tenant of the University of 

Toronto 

 The St. George Campus of the U of T is woth visiting 
to discover the architectural heritage of the city 
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admit that my favourite model was (and is) the 1.6 
litre turbo-charged ecoboost engine with 175 HP. 
This engine delivers its maximum torque at 2500 
rpm and mated to a six-speed auto. I never had a 
feeling of underpowered with this powertrain 
combination. Nevertheless, the average 
consumption was not very impressive with 10.4 
liter per 100 kilometers. (Mixed use of total 578 
kilometers) 

The 2.0 liter, 4-cylinder hybrid engine with Atkinson 
cycle is provocative with its instrument panel and 
green leafs and makes you a bit obsessive to save 
fuel. The switch between gasoline and electric 
power is seamless. The regenerative braking 
charges the battery. A softer touch on the brake 
pedal improves your performance and at the end of 
your trip, you may read a congratulations message 
in your dashboard. The average consumption with 
the hybrid model as 8.5 liters. Not bad for a hybrid  

 

 

 

 

 

 

 

vehicle even if the theoretical value is significantly 

lower. It is a bit problematic to apply the 
theoretical consumption values to real life and it is 
wise to use those for comparison purposes only.  

The design is simply outstanding and impressive. 
The high beltline, a well-thought design element 
gives the car a strong coupe character. The interior 
is well-crafted and nothing seems boring. 

And the contemporary midsize sedan from Ford is 
simply fun to drive. No coincidence that it is the 
biggest threat to the Japanese trio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is worth remembering that Ford started 
perfecting chassis and suspension tuning with the 
past generation of the Focus in the late Nineties. 
The smooth drive on the highway and rougher 
surfaces is the work of several years not only in 
North America but also across the Ocean. 

The MSRP for 1.6 litre ecoboost starts at 24,500, 
for the 2.0 liter hybrid at 35,800 (CAD) 

In and Around Queen’s Park 

During our double test drive, I stayed relatively 
close to Toronto. 

The Provincial Parliament (Legislative 
Building) was one of my photo shooting 
destinations. 

I also navigated the Saint George Campus of the 
University of Toronto (U of T). 

DOUBLE FUSION - With Two Fusions in and Around Toronto 

Tools to measure your environmental awareness and 
contribution 

The Fusion is fun to drive 

The gps navigation system provides 3-D maps 
with high visual quality 
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U of T is a public research university and 
consistently ranks among the most prestigious 
universities worldwide. Situated on the grounds 
that surround Queen's Park. It was founded by the 
royal charter in 1827 as King's College, the first 
institution of higher learning in Upper Canada. (To 
be named Ontario afterwards). Originally controlled 
by the Church of England, the university assumed 
the present name in 1850 upon becoming a secular 
institution. As a collegiate university, it comprises 
twelve colleges that differ in character and history, 
each retaining substantial autonomy on financial 
and institutional affairs. 

The University of Toronto has educated two 
Governors General and four Prime Ministers of 
Canada, four foreign leaders, fourteen Justices of 
the Supreme Court, and has been affiliated with ten 
Nobel laureates. The university ranks 21st in the 
world in the Times Higher Education World 
University Rankings, 27th in the Academic Ranking 
of World Universities, and 19th in the QS World 
University Rankings. 

Very few people know that the Provincial 
Parliament Building, is part of the university 
campus and was rented out to the Province for 999 
years. 

Designed by Richard A. Waite, the Provincial 
Parliament Building is an asymmetrical, five 
storey structure built in the Richardsonian 
Romanesque style, with a load-bearing iron frame. 
This is clad inside and out in Canadian materials 
where possible; the 10.5 million bricks bear the 
blood and tears of the inmates of the Central Prison 
who built it, and the Ontario sandstone—with a pink
-hue that has earned the building the colloquial 
name of The Pink Palace—comes from the Credit 

River valley and Orangeville, Ontario, and was 
given a rustic finish for most of the exterior, but 
dressed for trim around windows and other edges. 
The edifice has a multitude of stone carvings, 
including gargoyles, grotesques, and friezes. The 
exterior is punctuated with uncharacteristically 
large windows, allowed by the nature of the iron 
structure. Heating costs for this building must be 
quite high in such a cold country like Canada. 

You as readers will decide if the contemporary 
metal sculpture of the Ford Fusion and the timeless 
architectural beauty of the campus buildings and 
the Parliament Building look good in the same 
picture frame. 

For more information, you can visit the 
following websites: 

www.ford.ca  

http://www.utoronto.ca  

http://www.ontla.on.ca/web/home.do  

Varol Karslioglu is a Certified Travel Manager 
licensed by TICO (Travel Industry Council of 
Ontario). He is a partner and Marketing 
Director of ATS Academy Travel Services Inc., 
in Toronto, a TICO-registered travel company. 

Varol is also a columnist and North American 
Reporter of Otohaber, Turkey’s first weekly 
car magazine. 

No part of this article or the pictures included 
in this article can be used without prior 
written consent of Varol Karslioglu, the 
author. (varol@rogers.com)    

DOUBLE FUSION - With Two Fusions in and Around Toronto 

 A sharp and outstanding design 

Fusion has a nicely finished interior 
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Değerli Telve okurları, 
 
Ilık, sakin, tatlı bir Haziran akşamında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ay bildiğiniz gibi, hepimizin 
hayatındaki en önemli ve bizi en çok seven iki kişiden biri olan BABALARIMIZIN gününü kutladık. Anne 
karnındayken attığımız tekmelerle mutlu olan, doğumumuzu heyecanla bekleyen, dünyaya gelişimizle 
üstüne büyük sorumluluklar yüklenen ve bu durumdan asla şikayet etmeyen sevgili babamız gönül 
yoldaşımız, annemiz ise her zaman baş tacımızdır. Evlerimizin direği, yapı taşı, sevgisi ve güveni ile bizi 
saran, koruyan ve kollayan biricik babalarımızı saygı ve minnetle anarken, tüm babaların ve baba 
adaylarının geçmiş ‘Babalar Günü’nü en güzel dileklerimle kutluyorum. Sevgili okurlarım, sizler için 
seçtiğim şiirlerden ilki babalarımızı anlatıyor... İkinci şiirde ise Ümit Yaşar Oğuzcan oğluna öğütlerini dile 
getiriyor dizelerinde... 
 
Sağlıklı, mutlu ve keyifli günler sizlerin olsun. Sevgiyle kalın... 
 
Melek Ökten 

 

 
 

 

Şiir Köşesi  BABALARIMIZ 

Bir Babanın Oğluna Öğütleri 
  
Zirve seni bekliyor 
Dağın kıymetini bil 
Sanma ki yükselmek zor 
Çağın kıymetini bil. 
  
Üşenme emek için 
Mutluyum demek için 
Üzümü yemek için 
Bağın kıymetini bil. 

 
Yokluk göründüğü an 
Çabuk yıkılır insan 
Azı beğenmiyorsan 
Çoğun kıymetini bil. 
  
Elin, ayağın, başın 
Annenin, arkadaşın 
Suyun, toprağın, taşın 
Göğün kıymetini bil. 

  
 

Oğlum benim, bir düşün 
Değeri var mı dünün 
Yarın çok geç ömrünün 
Bugünün kıymetini bil. 

Ümit Yaşar Oğuzcan 
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Ne kadar anne sevgisi kutsalsa  
Bir o kadarda yücedir baba duygusu 
Önce filizlenir körpe yürekte sevgisi  
Sonra, 
Bire bin veren başak olur  
Yaprak olur dal olur 
Çiçek olur renk olur 
Koku olur bahar olur... 
 
Öyle bir yerleşirki yüreğe 
Yürek, adam gibi yürek olur… 
 
Baba, babam, babalarımız 
Tüm dünyanın fedakar babaları 
Burada hepinizin önünde  
Sevgiyle,saygıyla eğiliyorum  
Gönlümü bir çiçek yaptım alın size veriyorum. 
Babalar, 
Annelerimizin sevgi gülleri  
Kalplerimizin temel direği 
Ne kadar büyüksünüz gözümüzde 
İnsanlık sevecenlik var özünüzde 
Yarınlarının imzasıdır sizde her bir çaba 
Cennet kadar güzeldir, 
Tıpkı anne gibi her bir baba. 

- Aysun Asar 
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BABALARIMIZ 



A N N O U N C E M E N T 

My Canada Includes All Families 

A Campaign to Stop Further Restrictions on Family Class Immigrants 

The Government of Canada has proposed changes to the Immigration and Refugee Protection 
Regulations to further limit family class immigrants to Canada.  Such as:   

 Restrict sponsorship of dependent children to those under the age of 19 

 Increase the sponsor’s eligible income requirement to 30% above the Low Income Cut Off (LICO) and 

 Double the sponsorship period from 10 to 20 years 

Cap the number of family class applications to be processed in 2014 at 5,000  

These changes are to take effect on January 1, 2014.  

Those who are most negatively affected by these changes are members of racialized communities, 
refugees, women, and others who are disadvantaged due to their socio-economic status and who 
embrace an extended family concept.   

While the time for submitting a formal response to the proposed regulations has passed, there is still 
time for us to stop the new regulations from becoming law.  

A Coalition of community based organizations, immigrant and refugee rights advocates has been formed 
to launch a new Campaign, “My Canada Includes All Families”.  The goal of the Campaign is to stop 
the Canadian Government from passing these regulations.  

We need to show our Government the importance of families to all Canadians, including those who came 
to Canada as immigrants and refugees.  We need to convince Members of Parliament and the Canadian 
public that family class immigrants make important contributions to Canadian society.   

To do so, we need your help.  We ask you to consider doing one or all of the following:  

 Join the Campaign 

 Contact your local MP and local media to talk about why you oppose the changes 

 Collect and share stories and promote positive messages about the contributions of immigrants and 
refugee families 

Participate in the CIC consultation for the 2014 immigration levels and mix to support family class 
immigrants:  

http://www.cic.gc.ca/english/department/consultations/index.asp  

For more information and/or to join the Campaign, please contact:  

Amy Casipullai, OCASI at (416) 524-4950,  amy@ocasi.org 

Avvy Go, MTCSALC at (416) 971-9674,  goa@lao.on.ca 

Shalini Konanur, SALCO at (416) 487-6371, ext 40,  konanurs2@lao.on.ca 
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BE PART OF TURKISH CANADIAN COMMUNITY 

JOIN OUR CONTINUOUSLY GROWING NUMBER OF THE 
MEMBERS!  

Gerek faaliyetlerini, gerekse üye sayısını sürekli arttırarak büyümesini devam ettiren 

derneğimize üye olmak veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz sizi web sitemizin 

üyelikle ilgili bölümüne aktaracak olan link’imizi tıklayabilirsiniz: 

 http://turkishcanada.org/membership.html.  

Ayrıca üyelikle ilgili sorularınızı membership@turkishcanada.org adresinden, diğer 

soru ve önerilerinizi ise info@turkishcanada.org adresinden bize iletebilirsiniz. 

Latest member count is: 

   328 
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     web: http://turkishcanada.org 

  email: info@turkishcanada.org    

 twitter: https://twitter.com/#!/TRSocietyofCAN 

 facebook: https://www.facebook.com/groups/23691572032/ 

BLOGS: 

Elvan Eryöner Denizkuşu: http://Theredboots.blogspot.ca  

Jerry Çopuroğlu: www.jcprofessional.com 

Deniz Merdanoğulları: www.plus90.ca 

Asuman Dinçer: http://www.arnavutcigeri.blogspot.com/ 

 

FOLLOW US: 

"If you want to join our continuously growing organization in terms of activities and 

members or update your information you can click to the following link which will 

take you to the Membership section of our website http://turkishcanada.org/

membership.html. For your questions regarding membership you can write to 

membership@turkishcanada.org. For your other questions, comments and 

suggestions you can write to info@turkishcanada.org." 

Home/Ana Sayfa  


